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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Κλειούς 15-17, Αθήνα 104 41,
Τηλ.: 210 5141044, Fax: 210 5221040

Κινητό: 6932 212755
e-mail: n.theodorakis@esiea.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιώργος Παπαμάρκου, Αλέξανδρος Περάκης, 

Ελευθέριος Φραγκούλης,  
Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Αθανάσιος Φωλιάς, 

Χρήστος Δημητρίου

Συνεργάτες του περιοδικού είναι όλα τα μέλη 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΚΑΜΠΥΛΗ»

Αντιγόνης 60 & Λένορμαν, Κολωνός
Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ. ΣΚΟΡΔΑ

Θεμιστοκλέους 23, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2389888

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

της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού είναι τα ταχυδρομικά έξοδα αποστο-

λής. Εδώ χτύπησε τον Τύπο τον Αύγουστο του 2011. Και εμείς 

στέλνουμε το σύνολο των εντύπων μας, κοντά 6.000 φύλλα, ταχυ-

δρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν αλλά-

ξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 

2105241576 ώρες γραφείου και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε 

περίπτωση αλλαγής.

Χρόνια Πολλά

Μ ετά από αρκετά 

χρόνια η ΠΕΤ-ΟΤΕ 

Αχαΐας-Ζακύνθου κατά-

φερε να πραγματοποιή-

σει με επιτυχία την κοπή 

πίττας για το έτος 2015.

Το γεγονός τίμησαν με την πα-

ρουσία τους αρκετά μέλη του σωματείου μας, καθώς και ο προϊστάμενος του 

τεχνικού τμήματος Αχαΐας.
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα έγινε το κόψιμο της 

πρωτοχρονιάτικης πίττας, μακριά από το άγχος και τις εργασιακές πιέσεις. Αυτό 
οφείλεται αποκλειστικά στους συναδέλφους και μέλη του σωματείου μας, τα 
οποία και πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξη και να τους υπο-
σχεθούμε πως επιφυλασσόμαστε για τα καλύτερα στα επόμενα έτη!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΠΕΤ-ΟΤΕ ΑΧΑΪΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2015
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μ ε τ ά  τ ι ς  ε κ λ ο γ έ ς …

Π
ραγματικά μας εντυπω-
σίασε και μας κατέπληξε 
όλους η συμμετοχή όλων 

των συναδέλφων στις εκλογικές 
διαδικασίες του σωματείου μας. 
Φυσικά το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα 
για όλους μας έρχεται από τα νέα 
παιδιά. 

Η ωριμότητα και ο διαφορετικός 
τρόπος σκέψης τους φάνηκε και 
στις γενικές συνελεύσεις και στις 
επισκέψεις μας στους χώρους ερ-
γασίας. Χωρίς κομματική ταυτότητα 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 
άκουσαν, έκριναν και πλαισίωσαν 
τα ψηφοδέλτια όλων των παρατά-
ξεων περισσότερο ή λιγότερο στην 
κάθε μία. 

Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε 
κάποιους ψήφησαν συνειδητά χω-
ρίς παραταξιακές προκαταλήψεις 
οι περισσότεροι εκείνους που τους 
είπαν την αλήθεια και που έδειξαν 
με πράξεις ότι ενδιαφέρονται γι’ 
αυτούς πραγματικά. 

Έκριναν ανάμεσα σ’ εκείνους 
που έχουν τη δύναμη τη θέληση 
την αποφασιστικότητα και τη φε-
ρεγγυότητα να αναλάβουν το βά-
ρος της ευθύνης και να οδηγήσουν 
τα πράγματα ένα βήμα μπροστά και 
σ’ εκείνους που το μόνο που έχουν 
να παρουσιάζουν είναι καλοπρο-
αίρετα ίσως στείρες καταγγελίες 
προς όλους και όλα μηδενίζοντας 
τους πάντες και τα πάντα. 

Άλλοι από την άλλη πλευρά υπό-
σχονταν σε όλους ως νέοι εκκο-
λαπτόμενοι μάγοι ότι μπορούν να 
κάνουν θαύματα. Να θυμηθούμε 
όμως πως την τελευταία φορά που 
πιστέψαμε σε θαυματοποιούς το 
πληρώσαμε πολύ ακριβά όλοι μας. 

Η χώρα μας σήμερα πλέει μέσα 
σε επικίνδυνες συμπληγάδες και 
έχουμε όλοι μας ευθύνη γι’ αυτό 
και κυρίως εμείς οι παλαιότεροι 
οι βολεμένοι όπως μας έλεγε η 
κοινωνία. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ 
επειδή για όλα μας φταίνε οι άλλοι. 
Επειδή κλειστήκαμε στο μικρόκο-
σμό μας και δεν βλέπαμε τι γινότα-
νε γύρο μας η αν βλέπαμε κάναμε 
τα στραβά μάτια γιατί έτσι μας βό-
λευε και μας. 

Δεν μπορούσαμε και δεν μπο-
ρούμε να δούμε και τις δικές μας 
ευθύνες για να αλλάξουμε και να 
γίνουμε καλύτεροι όλοι μας. Δυ-

στυχώς περιμένουμε ακόμα τον 

άλλο στη γωνία για να τον κολλή-

σουμε στον τοίχο η να του βάλου-

με τρικλοποδιά να πέσει όταν μας 

προσπερνάει και πάει να τερματί-

σει πρώτος μπροστά από μας. 

Στη δική μας αποτυχία και ανε-

πάρκεια χρεώνουμε την ευθύνη 

στον αντίπαλο προσπαθούμε να 

κρύψουμε την αλήθεια να παρα-

πλανήσουμε και να συκοφαντήσου-

με μήπως και έτσι κερδίσουμε αυτό 

που δεν καταφέραμε να πάρουμε 

τίμια εμείς και να αναγκάσουμε να 

μας το χαρίσει εκείνος που το κα-

τέκτησε νόμιμα και με κόπο.

Δυστυχώς έχουμε μάθει να κά-

νουμε επανάσταση μόνο για τα δι-

καιώματα μας και όταν έρχονται να 

μας ζητήσουν και τις υποχρεώσεις 

θεωρούμε πως αδικούμαστε. 

Οι νέοι που μας έδειξαν την 

εμπιστοσύνη τους και ήρθαν κοντά 

στο συνδικάτο είναι υποχρέωση 

και καθήκον δικό μας τώρα να τους 

κρατήσουμε για να τους το παρα-

δώσουμε ισχυρό και ενωμένο για 

να το οδηγήσουν και εκείνοι στο 

μέλλον όπως κάναμε και ‘μεις.

Καραμπούλας Σπύρος

Γραμματέας δημοσίων

σχέσεων ΠΕΤ ΟΤΕ

Χωρίς κομματική 
ταυτότητα στην 

συντριπτική τους 
πλειοψηφία, 

άκουσαν, έκριναν 
και πλαισίωσαν  

τα ψηφοδέλτια όλων 
των παρατάξεων 

περισσότερο  
ή λιγότερο στην 

κάθε μία. 
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Πρόεδρος: Δρίτσας Νεκτάριος

Αντιπρόεδρος: Φωλιάς Αθανάσιος

Γενικός  Γραμματέας: Τασσιός Θωμάς

Αναπλ.  Γεν.  Γραμματέας: 

Γιεμενιτζόγλου Εμμανουήλ

Γραμματέας Οικονομικών: 

Μπιρμπιλής Θεόφιλος

Οργανωτικός  Γραμματέας: 

Θεοδώρου Θεόδωρος

Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας: 
Περράκης Αλέξανδρος

Γραμματέας  Δημοσίων Σχέσεων: 

Καραμπούλας Σπυρίδων

Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων: 
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας 
Εργασίας: 

Παπαμάρκου Γεώργιος

Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής 

& Ασφάλειας Εργασίας: 

Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

Μέλη

1. ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3. ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

4. ΓΟΡΓΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

7. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

9. ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10. ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

11. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12. ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

13. ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

14. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

15. ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

17. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

18. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

20. ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

21. ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22. ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

23. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

24. ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο       και Εκτελεστική Επιτροπή 
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Δ υ ν α μ ι κ ό  π α ρ ώ ν     σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  α π ε ρ γ ί ε ς
Τ . Δ . Ε .  Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

Ο πτωχός, εργάζεται.
Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται…
Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δυο.
Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους τρεις.
Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσερις.
Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε.
Ο τραπεζίτης, εξαπατά και τους έξι.
Ο δικηγόρος αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά.
Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ.
Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα.

Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα.

Συμπέρασμα: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει εδώ και δυο χιλιάδες 
χρόνια!...

Μάρκος Τίλλιος Κικέρων

Έζησε από 2 Ιανουαρίου 106 π.Χ. έως και 7 Δεκεμβρίου  
43 π.Χ.

Βασικά είναι γνωστός ως Κικέρων. Ήταν Ρωμαίος φιλόσοφος, 
πολιτικός, δικηγόρος, ρήτορας, ύπατος και συνταγματολόγος. 
Θεωρείται ευραίως ως ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες 
και συγγραφείς στη λατινική γλώσσα.

Η Τ.Δ.Ε. ΠΕΤ- ΟΤΕ Ν. ΣΕΡΡΩΝ είναι από 
τα ποιό ΕΝΕΡΓΑ σωματεία /εργαζομένων, 
σε πρωτοβάθμιο Επίπεδο στον Νομό ΣΕΡ-
ΡΩΝ εδώ και πολλά χρόνια!!

Συμμετέχει, και είναι Συνδιοργανωτής, 
“δυναμικά” σε ΟΛΕΣ τις Συνδικαλιστικές 
εκδηλώσεις, είναι δε το μοναδικό Σω-
ματείο, με ΠΑΝΟ στις πορείες και πάντα 
μπροστά, στους χώρους εργασίας από το 
πρωί…….. σε κάθε Απεργία!!!

Δίνει πάντα το παρών σε καλέσματα, 
τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθή-
να ( με πούλμαν) όποτε χρειαστεί και έχει 
διαρκή παρουσία στα τοπικά Μ.Μ.Ε. για 
θέματα των εργαζομένων. 

Τα τελευταία 12 χρόνια, έχει μπει η 
“σφραγίδα” των δράσεων τόσο από τον 
πρόεδρο της τοπικής και μέλος Κ.Δ.Σ. 
Π.Ε.Τ.-ΟΤΕ και μέλος του Δ/Σ του Εργα-
τικού Κέντρου Ν. ΣΕΡΡΩΝ Λάμπρο ΠΟΛΥ-
ΧΡΟΝΗ. Όσο και από τον Γ. Γραμματέα 
Γαβριήλ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ, και τα μέλη της 
ΤΔΕ ΠΕΤ ΟΤΕ Ν ΣΕΡΡΩΝ. Τώρα δε, προ-
σπαθούμε (αφού κάναμε εγγραφή όλο το 
νέο “αίμα” της OTEPLUS, στο Σωματείο) 
να τους εντάξουμε και στην φιλοσοφία 
του συνδικαλίζεστε!!!! Οι καιροί ου μενε-
τοί…..!

Η θεωρία του Κικέρωνα
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Στη συνέχεια στις 6/03/2015 και 
ώρα 20.00, ημέρα Παρασκευή, 
στα γραφεία του Συλλόγου (Βε-

ρανζέρου 34), άρχισε η διαλογή των 
ψηφοδελτίων προτίμησης των συν-
δυασμών για το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Αρωγής, 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αντι-
προσώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, Εργατικό 
Κέντρο (ΕΚΑ), Συνέλευση Αντιπρο-
σώπων, η οποία συνεχίστηκε και τε-
λείωσε στις 6/3/2015.

Αποσφραγίσθηκε η κάλπη, που 
αφορούσε το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Αρωγής, 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αντιπρο-
σώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, καταμετρήθη-
καν οι φάκελοι και βρέθηκαν έγκυροι  
(μονογραφημένοι από τους Δικαστι-
κούς Αντιπροσώπους με την σφρα-
γίδα του Σωματείου), και ακολούθως 
καταμετρήθηκαν τα εντός των φακέ-
λων ευρισκόμενα ψηφοδέλτια και έγι-
νε η διαλογή τούτων τα οποία αριθμή-
θηκαν και μονογραφήθηκαν από τους 
Δικαστικούς.

Παράλληλα με την παραπάνω εργα-
σία 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  κατα-
μέτρησης των ψηφοδελτίων προτί-
μησης των συνδυασμών για τα πα-
ραπάνω όργανα σύμφωνα και με τα 
προσαρτημένα πρακτικά των κατά 
τόπους Εφορευτικών Επιτροπών, 
έχουν ως εξής:

ΕΚ ΛΟΓΕΣ ΠΕΤ ΟΤΕ 2015
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
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ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ:

ΤΔΕ ΕΓΓΕΓΡΑ
ΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΔΑΚΕ

ΣΥΝ.
ΑΛΛ

ΑΣΕ ΑΚΟΜ. ΕΜΑ ΕΣΚ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29 20 20 0 0 9 6 2 2 1 0
ΑΓΡΙΝΙΟ 46 44 44 0 0 5 25 1 0 4 9
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 57 51 51 0 0 47 0 1 0 3 0
ΑΜΦΙΣΣΑ 18 16 16 0 0 3 4 0 6 3 0
ΑΡΓΟΣ 35 33 32 0 1 9 17 2 2 1 1
ΑΡΤΑ 19 19 18 0 1 14 2 1 1 0 0
ΒΕΡΡΟΙΑ 41 38 37 0 1 30 4 1 2 0 0
ΒΟΛΟΣ 59 57 57 0 0 21 1 23 2 9 1
ΔΡΑΜΑ 11 11 11 0 0 4 7 0 0 0 0
ΕΔΕΣΣΑ 25 25 25 0 0 12 0 3 5 4 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 98 79 75 2 2 28 35 3 1 0 8
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 337 299 294 4 1 175 57 11 24 4 23
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 82 78 76 1 1 47 10 9 3 6 1
ΚΑΒΑΛΑ 35 35 34 0 1 13 18 1 1 1 0
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 53 50 49 0 1 19 3 8 4 4 11
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 27 27 27 0 0 14 3 4 0 1 5
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 21 19 18 0 1 12 4 0 0 2 0
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 21 21 0 0 14 1 5 0 1 0
ΚΕΡΚΥΡΑ 49 47 47 0 0 24 8 8 7 0 0
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 23 22 22 0 0 13 3 0 5 0 1
ΚΙΛΚΙΣ 23 20 18 0 2 14 0 2 0 0 2
ΚΟΖΑΝΗ 54 51 50 1 0 24 18 2 2 0 4
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 32 29 29 0 0 18 0 0 6 4 1
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 53 42 41 0 1 20 10 7 3 1 0
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 51 40 39 0 1 23 2 0 4 1 9
ΛΑΜΙΑ 66 61 60 0 1 34 16 3 0 6 1
ΛΑΡΙΣΑ 53 47 47 0 0 37 1 0 0 5 4
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 42 37 37 0 0 20 3 1 4 6 3
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 31 31 31 0 0 11 9 0 0 11 0
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 43 43 43 0 0 35 3 2 0 3 0
ΞΑΝΘΗ 28 27 27 0 0 7 1 1 18 0 0
ΠΑΤΡΑ 128 115 109 3 3 48 37 4 10 4 6
ΠΡΕΒΕΖΑ 30 24 24 0 0 10 7 0 0 3 4
ΠΥΡΓΟΣ 44 39 39 0 0 27 3 5 1 2 1
ΡΕΘΥΜΝΟ 22 21 21 0 0 10 5 2 2 2 0
ΡΟΔΟΣ 87 75 75 0 0 28 2 0 18 1 26
ΣΑΜΟΣ 29 20 20 0 0 9 9 1 1 0 0
ΣΕΡΡΕΣ 34 31 31 0 0 27 0 0 1 0 3
ΣΠΑΡΤΗ 39 36 34 1 1 21 0 0 3 5 5
ΤΡΙΚΑΛΑ 30 29 29 0 0 10 9 0 1 9 0
ΤΡΙΠΟΛΗ 33 32 32 0 0 8 13 0 10 0 1
ΧΑΛΚΙΔΑ 77 68 64 1 3 50 7 5 0 1 1
ΧΑΝΙΑ 40 35 34 0 1 9 9 14 1 1 0
ΧΙΟΣ 29 24 24 0 0 6 3 0 5 10 0

ΣΥΝΟΛΟ 2186 1968 1932 13 23 1019 375 132 155 119 132

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΤΔΕ
ΕΓΓΕΓΡΑ
ΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΔΑΚΕ
ΣΥΝ.
ΑΛΛ

ΑΣΕ ΑΚΟΜ. ΕΜΑ ΕΣΚ

ΑΤΤΙΚΗ 1879 1459 1417 28 14 562 202 264 77 152 160
ΕΠΑΡΧΙΑ 2186 1968 1932 13 23 1019 375 132 155 119 132
ΣΥΝΟΛΟ 4065 3427 3349 41 37 1581 577 396 232 271 292
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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 

Διοικητικό Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, 

ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Αρωγής, Ταμείο Αλληλοβοήθειας και 

Αντιπροσώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να προβεί 

στην ανακήρυξη των εκλεγομένων για τα παραπάνω 
όργανα με τους αναπληρωματικούς τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του Ν. 1264/1982.

Ετσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγμένους για όλα τα 
παραπάνω όργανα με τους αναπληρωματικούς ανά 
παράταξη. 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 95
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 35
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 35

Για Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 4065
ΨΗΦΙΣΑΝ : 3427 Eκλογικό μέτρο : 95
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ : 3349 Ά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 1581 16 61 1 - - - 17
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 577 6 7 - - - 7 6
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 232 2 42 - - - 42 2
ΕΣΚ 292 3 7 - - - 7 3
ΑΣΕ 396 4 16 - - - 16 4
ΕΜΑ 271 2 81 1 - - - 3
ΣΥΝΟΛΟ 3349 33 - 2 - - - 35

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5 ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6 ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ

9 ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 ΓΟΡΓΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

12 ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ

13 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

14 ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

15 ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
2 ΒΡΑΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3 ΠΕΡΤΖΕΜΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5 ΚΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
6 ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
9 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10 ΤΟΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΜΠΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
15 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
16 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
17 ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Αντιπρόσωποι μέλη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
4 ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6 ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2 ΖΑΡΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΡΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ αντιπρόσωποι μέλη στο 
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΝΤΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

2 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
3 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΖΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

4 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά τα 
ανωτέρω ο συνδυασμός του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ, αντιπρόσωποι μέλη στο 
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΤΖΗΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 κατόπιν κλήρωσης με τον ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 478
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 7
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 7

Για Εξελεγκτική Επιτροπή ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 4065
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3427 Eκλογικό μέτρο: 478
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3349 Ά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 1581 3 147 - - - 147 3
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 577 1 99 - - - 99 1
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 232 - 232 - - - 232 -
ΕΣΚ 292 - 292 - 0 1 - 1
ΑΣΕ 396 - 396 - 0 1 - 1
ΕΜΑ 271 - 271 - 0 1 - 1
ΣΥΝΟΛΟ 3349 4 - 3 - - - 7

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΒΟΥΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

2 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αντιπρόσωποι μέλη στην Κεντρική 
Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΧΟΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Δεν εκλέγουν

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 72
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 46
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 46

Για Αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 4065
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3427 Eκλογικό μέτρο: 72
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3349 Ά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 1581 21 69 1 0 - - 22
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 577 8 1 - 0 - - 8
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 232 3 16 - 13 - 13 3
ΕΣΚ 292 4 4 - 0 - - 4
ΑΣΕ 396 5 36 - 31 - 31 5
ΕΜΑ 271 3 55 1 0 - - 4
ΣΥΝΟΛΟ 3349 44 - 2 - - - 46

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
5 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΣΙΓΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΤΣΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12 ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
14 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17 ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΖΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΠΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Παύλος

2 ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αναστάσιος

3 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

8 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9 ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11 ΚΛΑΨΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

12 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13 ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΑΝΙΗΛ

14 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

15 ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

16 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

18 ΚΑΔΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

19 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21 ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22 ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

3 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΥΣΣΙΜΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8 ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

4 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ

5 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

8 ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Αντιπρόσωποι μέλη στην ΟΜΕ-
ΟΤΕ εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3 ΠΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΝΤΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

2 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4 ΔΙΜΗΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

5 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2 ΖΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς

4 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5 ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

3 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΡΟΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2 ΚΟΣΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 3349
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 1
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 1

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 4065
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3427 Eκλογικό μέτρο: 3349
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3349 Ά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 1581 1581 1581 1 - 1
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 577 577 577 - 577 -
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 232 232 232 - 232 -
ΕΣΚ 292 292 292 - 292 -
ΑΣΕ 396 396 396 - 396 -
ΕΜΑ 271 271 271 - 271 -
ΣΥΝΟΛΟ 3349 - - - - 1 - 1

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΚΑΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Παναγιώτης

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δεν εκλέγουν

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Δεν εκλέγουν

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Δεν εκλέγουν

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δεν εκλέγουν

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Δεν εκλέγουν
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ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Το εκλογικό μέτρο είναι: 1674
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 2
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 2

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 4065
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3427 Eκλογικό μέτρο: 1674
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3349 Ά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 1581 - 1581 - 1581 1 - 1
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 577 - 577 - 577 1 - 1
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 232 - 232 - 232 - 232 -
ΕΣΚ 292 - 292 - 292 - 292 -
ΑΣΕ 396 - 396 - 396 - 396 -
ΕΜΑ 271 - 271 - 271 - 271 -
ΣΥΝΟΛΟ 3349 - - - - - - 2

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Αντιπρόσωποι στο ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΡΩΓΗΣ εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Δεν εκλέγουν

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Δεν εκλέγουν

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δεν εκλέγουν

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Δεν εκλέγουν



17

Το Συνδικάτο

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 3349
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 1
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 1

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 4065
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3427 Εκλογικό μέτρο: 3349
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3349 Ά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 1581 - 1581 - 1581 1 - 1
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 577 - 577 - 577 - 577 -
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 232 - 232 - 232 - 232 -
ΕΣΚ 292 - 292 - 292 - 292 -
ΑΣΕ 396 - 396 - 396 - 396 -
ΕΜΑ 271 - 271 - 271 - 271 -
ΣΥΝΟΛΟ 3349 - - - - - - 1

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δεν εκλέγουν

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Δεν εκλέγουν

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Δεν εκλέγουν

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δεν εκλέγουν

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Δεν εκλέγουν

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 καταμετρήθηκαν 
τα εντός των φακέλων ευρισκόμενα ψηφοδέλτια και 
έγινε η διαλογή τούτων τα οποία αριθμήθηκαν και 
μονογραφήθηκαν από τους Δικαστικούς.
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ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 73
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 19
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 19

Για το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 1.879

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.451 Eκλογικό μέτρο: 73
ΑΚΥΡΑ: 33 ΛΕΥΚΑ: 14 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 1.404 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 545 7 34 0 1 - - 8
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 207 2 61 0 1 - - 3
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 61 - - - - - 61 -
ΕΣΚ 164 2 18 14 - - 18 2
ΑΣΕ 269 3 50 - 1 - - 4
ΕΜΑ 158 2 12 8 - - 12 2
ΣΥΝΟΛΟ 1.404 16 - - 3 - - 19

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

4. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρήστοσ

5. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

6. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

8. ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΤΣΙΩΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΩΜΑΣ

3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5 ΒΑΛΑΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ΜΠΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννήσ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3. ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

3 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3. ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2. ΑΤΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

2. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΤ-ΟΤΕ

Δεν εκλέγουν
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6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά τα 
ανωτέρω ο συνδυασμός του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ, αντιπρόσωποι μέλη στο 
Ε.Κ.Α εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

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 μονογραφήθηκαν από 

τους Δικαστικούς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Το εκλογικό μέτρο είναι: 34
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 41
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 41

Για την ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 1.879
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.451 Eκλογικό μέτρο: 34
ΑΚΥΡΑ: 26 ΛΕΥΚΑ: 18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 1.407 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΔΑΚΕ 546 16 2 - 2 - 2 16
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 209 6 5 - 5 - 5 6
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 71 2 3 - 3 - 3 2
ΕΣΚ 153 4 17 1 - - - 5
ΑΣΕ 277 8 5 - 5 - 5 8
ΕΜΑ 151 4 15 - 15 - 15 4
ΣΥΝΟΛΟ 1.407 40 1 1 - - - 41

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ 

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9 ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
12 ΤΖΙΑΓΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΨΙΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16 ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΡΟΖΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
7 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8 ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
11 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
13 ΚΑΔΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
14 ΓΑΒΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Αντιπρόσωποι μέλη στη 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ
3 ΖΑΡΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΜΕΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΧΟΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΑΣΕ μέλη στη 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

4 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6 ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΟΣ

7 ΑΤΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

4 ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5 ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7 ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

2. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

3. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5. ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

5. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε 
υποψήφιος και με τις έδρες που λαμβάνει κατά 
τα ανωτέρω ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ αντιπρόσωποι μέλη στη 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΠΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΚΑΠΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

4. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σημειώνεται ότι όπου υπήρχε ισοψηφία οι υποψήφιοι 
έλαβαν την ως άνω σειρά τους κατόπιν κληρώσεως.
Η διαλογή διεξήχθη κανονικά χωρίς να υποβληθούν 
ενστάσεις.

Κλείνεται το παρόν πρακτικό και υπογράφουν οι 
ακόλουθοι:

Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι 

ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΛΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

ΓΑΔΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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35η Σ.Α.

Ε μείς οι Αντιπρόσωποι της 35ης Συνέλευσης 
Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ, που έγινε στις 

14-15/2/2015 στην Τέμενη Αιγίου, συζητήσαμε 
και αναλύσαμε τα θέματα που απασχολούν τους 
εργαζόμενους που εκπροσωπούμε και παράλ-
ληλα εκτιμώντας και το περιβάλλον στο οποίο 
καλούμαστε να δράσουμε, παραθέτουμε το 
ακόλουθο ψήφισμα το οποίο και θα αποτελέσει 
οδηγό δράσης για το επόμενο διάστημα.

Παρά την πολιτική εναλλαγή και τα νέα δεδο-
μένα είναι γεγονός ότι τα μέτρα λιτότητας της 
τρόικας και των ελληνικών κυβερνήσεων έως 
τώρα χαρακτηρίζονται από κοινωνική και εργα-
σιακή αναλγησία, υφεσιακή προσήλωση, κρίση 
ανεργίας και πολλαπλασιασμό αδιεξόδων.

Ταυτόχρονα και προς την κατεύθυνση αυτή, 
τα μέτρα που έχουν παρθεί και τα οποία ανα-
τρέπουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα και κατα-
κτήσεις, όχι μόνο αποτελούν δογματικές νεοφι-
λελεύθερες λογικές, αλλά λειτουργούν και για 
την ίδια την αγορά εργασίας ως κανιβαλισμός, 
λογικές που προσδοκούμε ν’ αλλάξουν.

Ωστόσο αποτελεί χρέος του οργανωμένου 
κινήματος η αντιμετώπιση αυτής ιδιαίτερα της 
κατάστασης, γιατί οι εργαζόμενοι ως ο αδύνα-
μος κρίκος αυτής της ανάλγητης πολιτικής ένα 
μόνο στήριγμα έχει, τα Συνδικάτα και τη συλλο-
γική έκφραση και ταξική συμπαράταξη.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται σήμερα η 
άμεση ανασύνταξη – ανασυγκρότηση των δο-
μών και των προτεραιοτήτων των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα, έτσι 
ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να υπάρξει 
εξωστρεφής αντίδραση.

Η πρακτική της εσωστρεφούς λειτουργίας με 
γνώμονα το μικροπαραταξιακό ή και μικροκομ-
ματικό όφελος, όχι μόνο έχει παρέλθει, αλλά η 
όποια συνέχιση τέτοιου είδους λειτουργίας σ’ 
αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, θα πρέπει να 
καταδικαστεί.

Με εργαλείο και οδηγό τα καταστατικά των 
σωματείων και με πιστή τήρηση των αποφά-
σεων των οργάνων, μπορούμε και πρέπει να 
πορευτούμε στο επίπεδο της επιχείρησης για 
την επίλυση των προβλημάτων των μελών και 
στο επίπεδο της ΓΣΕΕ στην απόκρουση των 
πολιτικών που διεμβολίζουν τα δημοκρατικά και 
κοινωνικά δικαιώματα.

Όσον αφορά την εργασία μας, για εμάς η 
συμμετοχή των εργαζομένων στην εξέλιξη της 
τεχνολογίας και των νέων υπηρεσιών είναι 
απαραίτητη κι απαιτείται γι’ αυτό διαβούλευση 

και συναπόφαση. Οι νέες υπηρεσίες που σχεδι-
άζονται, αλλά και νέες δραστηριότητες που θα 
συμπληρώνουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών, εί-
ναι βέβαιο ότι περνούν από την ίδια την εξέλιξη, 
εξειδίκευση και εκπαίδευση των εργαζομένων.

Μας προβληματίζει ιδιαίτερα ο μονομερής 
επιχειρησιακός σχεδιασμός, π.χ. μια νέα υπη-
ρεσία όπως αυτή της ΟΤΕ TV να τύχει τέτοιας 
αντιμετώπισης και παράλληλα να δημιουργήσει 
τόσα προβλήματα, ανησυχίες, ανασφάλειες 
αλλά και αμφιβολίες για τους εργαζόμενους, 
λόγω έλλειψης σεβασμού από την διοίκηση.

Οι πράξεις της διοίκησης δείχνουν προχει-
ρότητα, αλλά και αφήνουν ίχνη σκοπιμότητας 
για κάτι που απλά υπήρχαν άλλοι τρόποι για να 
αντιμετωπισθεί.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου έχουν αποδείξει 
και με αγώνες ότι τα πάντα μπορούν να αναλά-
βουν και να φέρουν εις πέρας, όταν ο σκοπός 
είναι ευκρινής, ο σχεδιασμός άρτιος και η δια-
φάνεια με κανόνες δικαίου.

Έτσι εξελίχθηκε από τον τηλέγραφο στις δο-
ρυφορικές επικοινωνίες, από το τηλέφωνο στο 
κινητό και από την κολώνα και την μούφα στο 
οπτικό δίκτυο και το VDSL.

Παράλληλα με αγώνες έχουμε εμποδίσει να 
μπουν στο έργο εργολάβοι και εταιρείες και 
συνεχίζουμε να παλεύουμε για να είναι το κοι-
νωνικό αγαθό της επικοινωνίας προσιτό, φτηνό 
και άρτιο για τους πολίτες αυτής της χώρας, 
από τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.

Σ.Σ.Ε. 2015 - 2017
Με την υπογραφή της Σ.Σ.Ε κερδίσαμε σε 

αξιοπιστία σαν συνδικαλιστικό κίνημα, αφού εί-
μαστε από τα μοναδικά συνδικάτα στην Ελλάδα 
του 2014 που έχουμε συμφωνία για υπογραφή 
Σ.Σ.Ε. Την στιγμή που η Εθνική Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας η οποία έχει ήδη λήξει προβλέ-
πει μισθό πρόσληψης για ηλικίες άνω των 25 
ετών στα 586 ευρώ, την ίδια στιγμή εμείς υπο-
γράψαμε για την ίδια πρόσληψη δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης 755 ευρώ εισαγωγικό μισθό.

Με την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε μπαίνουν 
άμεσα στον ΟΤΕ 2100 συνάδελφοι από την 
OTEPLUS, έγινε μάλιστα τεράστια προσπάθεια 
να μπουν με τα ίδια δικαιώματα των συναδέλ-
φων του ΟΤΕ κάτι το οποίο η διοίκηση κατέ-
στησε απαγορευτικό από την πρώτη στιγμή. Η 
όλη προσπάθεια επικεντρώθηκε στην είσοδο 
των συναδέλφων στον ΟΤΕ με προ μνημονίου 
μισθούς κάτι το οποίο τελικά έγινε πραγματι-
κότητα.

Μεταξύ άλλων, ζητάμε:
Να υπάρξει μόνιμη επιτροπή με απαραίτητο 

χρονοδιάγραμμα που θα εξετάζει ζητήματα ορ-
γάνωσης της εργασίας στο πεδίο, γιατί ανεξάρ-
τητα αν αυτό αποτελεί υποχρέωση της διοίκη-
σης, είναι απολύτως αναγκαία η συμμετοχή και 
των εργαζομένων για να εξειδικευτούν νόρμες, 
υγιεινή & ασφάλεια, ώρες εργασίας κ.λπ.

 Να υιοθετήσει η διοίκηση τις προτάσεις 
των συνδικάτων για ένα αξιολόγιο λειτουργικό 
και δίκαιο και να εγκαταλείψει τις λογικές του 
«αποφασίζουμε και διατάσσουμε», που θα απο-
τυπώνεται σε ΣΣΕ.
•  Να ενισχύσει με κάθε τρόπο τις θέσεις των 

συναδέλφων πρώτης γραμμής στο πεδίο 
και να φέρει στην αιχμή την εξυπηρέτηση 
του πελάτη-συνδρομητή, γιατί μόνο έτσι θα 
συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο στην αγορά.

•  Να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση στην 
εργασία και να επενδυθούν περισσότερα 
κονδύλια σε εκπαίδευση που θα αφορά το 
φάσμα όλων των εργασιών.

•  Να λειτουργήσει άμεσα επιτροπή που θα 
επανατοποθετήσει και οριοθετήσει επιδό-
ματα και θεσμικού χαρακτήρα ζητήματα και 
να δώσει μια νέα κατεύθυνση σε ένα στο-
χευμένο σύστημα αμοιβών που θα αμοίβει 
πραγματικά την εξειδίκευση του τεχνικού 
κλάδου, σε κατεύθυνση καλύτερη από την 
υφιστάμενη. Σε μια περίοδο ύφεσης, με μια 
«ανοικτή» αγορά εργασίας στον κλάδο, θα 
πρέπει να υπάρχουν όλα εκείνα τα κίνητρα, 
η ποιότητα υπηρεσιών που έχει παραμελη-
θεί και οι αμοιβές, που θα προσελκύουν και 
όχι θα διώχνουν συνδρομητές σε ανταγω-
νιστικές εταιρείες. Καθώς επίσης η διαδι-
κασία χορήγησης κάθε μορφής κινήτρων 
να γίνεται με διαφάνεια και αξιοκρατία για 
όλους.

Στο επίπεδο της οργανωτικής ανασυγκρότη-
σης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο, 
απαιτείται άμεσα, εκτός από τις «διακηρυγμέ-
νες» θέσεις και αποφάσεις, να υπάρξουν πρά-
ξεις.

Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε το Δ.Σ. της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ να υλοποιήσει τις αποφάσεις του της 
5/5/2011 και της 6/2/2013.

Εκτός της καταστατικής δέσμευσης για υλο-
ποίηση του Προγράμματος Δράσης, διεκδικού-
με – απαιτούμε :
1)  Να αποκρουστούν οι νεοφιλελεύθερες πολι-

τικές που διευρύνουν την ύφεση, την ανερ-
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35η Σ.Α.

γία, φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες.
2)  Να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μίγμα οι-

κονομικής πολιτικής, το οποίο θα ενισχύει 
εισοδήματα και την πραγματική οικονομία, 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, την δίκαια αναδιανομή των φορο-
λογικών βαρών, μια πολιτική που θα σέβεται 
εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και δη-
μοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων, μια 
πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τον 
άνθρωπο.

3)  Να ανατραπούν οι μνημονιακές πολιτικές 
μείωσης των μισθών, των συντάξεων, των 
κοινωνικών επιδομάτων και της κρατικής 
επιχορήγησης της κοινωνικής προστασίας.

4)  Να ενισχυθεί η προστασία των ανέργων 
μέσω της αύξησης του επιδόματος ανεργί-
ας και διπλασιασμού του χρόνου χορήγησής 
του.

5)  Κατάργηση όλου του αντεργατικού θεσμικού 
πλαισίου, καθώς και της 6ης Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου που μειώνει τον κατώτατο 
μισθό και ακυρώνει τον θεσμό των Συλλογι-
κών Συμβάσεων Εργασίας, των ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
την λειτουργία των ΟΕΚ και ΟΕΕ.

6)  Να γίνει άμεσα μείωση των τιμών στα τρό-
φιμα, στα φάρμακα, στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ 
και μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ σε 
είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.

7)  Να αναθεωρηθεί ο κρατικός προϋπολογι-
σμός του 2014 με αύξηση των εσόδων από 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αύ-
ξηση των δημόσιων επενδύσεων και των κοι-
νωνικών δαπανών με απόσυρση των μέτρων 
φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και 
των συνταξιούχων.

8)  Να υπογραφούν παντού και για όλους Συλ-
λογικές Συμβάσεις, να καταργηθούν οι ελα-
στικές ανασφάλιστες μορφές απασχόλησης.
Ωστόσο η κοινή διεκδίκηση όλων μας είναι η 

βελτιστοποίηση στα σημεία πλήρους ένταξης 
και ομογενοποίησης για τους νέους και πλή-
ρους ανάκτησης του χαμένου εισοδήματος και 
διασφάλισης της εργασίας για όλους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
• Συλλογικές Συμβάσεις
• Αξιοπρεπή εργασία
•  Δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα
•  Προσλήψεις επαρκείς, αξιοκρατικές και 

αξιοπρεπείς

Πιστεύουμε ότι η συνέχεια στην αύξηση της 
επενδυτικής στρατηγικής από τον ΟΤΕ, με την 
ταυτόχρονη διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
και του υψηλού επιπέδου των εργασιακών μας 
δικαιωμάτων εγγυώνται την πρωταγωνιστική 
συμμετοχή όλων μας ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ.

Η ανάταση της οικονομίας περνά σίγου-
ρα και από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές 
και την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών και 
ατομικών αναγκών της κοινωνίας, επομένως 
το αντικείμενο της δουλειάς μας όχι μόνο δεν 
συρρικνώνεται αλλά αντίθετα επεκτείνεται, εκ-
συγχρονίζεται και αναβαθμίζεται διότι αποτελεί 
βάση εκκίνησης οποιασδήποτε επιχειρηματικής 
ή κοινωνικής παρέμβασης για καλύτερο αύριο.

Απαιτούμε στην όποια νέα επιλογή προσω-
πικού από εδώ και πέρα, με την διαδικασία συ-
νέντευξης, να μετέχουν εργατικοί εκπρόσωποι 
χωρίς δικαίωμα ψήφου για την διασφάλιση του 
αδιάβλητου της διαδικασίας. Επίσης στις επι-
λογές προϊσταμένων να μετέχουν εργατικοί 
εκπρόσωποι.

Καλούμε την Διοίκηση έστω και αυτή την 
ύστατη ώρα κατά τον ίδιο τρόπο που απετράπει 
η είσοδος εργολάβων στο κύριο έργο του ΟΤΕ 
τεχνικού και εμπορικού, να τεθούν άμεσα όλες 
οι προϋποθέσεις με νέες προσλήψεις που θα 
οδηγήσουν τους κορυφαίους επαγγελματίες 
και όχι μόνο να ενταχθούν στην οικογένεια του 
ΟΤΕ αλλά και να παραμείνουν σε αυτή έως την 
σύνταξή τους όπως έως σήμερα γινόταν.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ δια των στελεχών της και δια 
των μελών της δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση υψηλού 
επιπέδου επαγγελματισμού των μελών μας 
αλλά και της διατήρησης της υψηλής, διακριτά 

και με διαφορά, αναγνωρίσιμης ποιότητας των 
τηλεπικοινωνιακών μας έργων, επειδή αυτό 
αποτελεί και το κυριότερο εφόδιό μας στη μάχη 
της επιβίωσης και του ανταγωνισμού.

Για 55 περίπου χρόνια ο ΟΤΕ υπήρξε συνώ-
νυμο από κάθε άποψη μιας από τις υψηλότερες 
ποιοτικές επαγγελματικές ομάδες, όπου όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, εργαζόμενοι, εργοδότες, 
προμηθευτές, καταναλωτές, κοινωνία, επιβρά-
βευαν και επιβραβεύουν.

Σίγουρα αυτό δεν οφείλεται στην τύχη, αλλά 
σ’ ένα συμβόλαιο εντιμότητας, ήθους, αξιοπρε-
πούς εργασίας και σεβασμό των συλλογικών 
θεσμών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι εξευτελιστικές αποζημιώσεις των νεο-
προσλαμβανομένωνπου οδηγούν σε αθρόες 
αποχωρήσεις και η χρήση ενός νομοθετικού 
πλαισίου που είναι βέβαιο ότι θα ανατραπεί 
πολύ γρήγορα λόγω της βίαιης αδικίας που 
εμπεριέχει, κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι 
επιβάλλεται η άμεση σύγκλιση δυνάμεων και 
η γόνιμη σύνθεση απόψεων στην κατεύθυνση 
δίκαιης μισθολογικής και αξιοπρεπούς αντι-
μετώπισης, πολύ πιο πάνω από την συμβατική 
εργοδοτική υποχρέωση, ώστε ο Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας να συνεχίσει να απο-
τελεί πρότυπο από κάθε άποψη.

Γι’ αυτό το όραμα αξίζει όλοι μαζί να αγωνι-
στούμε.

Το Προεδρείο της 35ης Συνέλευσης  
Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
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Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής πολιτικής ο 
ΟΤΕ ενσωμάτωσε την εφαρμογή WFM στους 
τεχνίτες πεδίου που ασχολούνται με την απο-
κατάσταση των συνδρομητικών βλαβών και την 
εκτέλεση εντολών νέων συνδέσεων. 

Όμως παρά τις εισηγήσεις των αρμοδίων ότι 
το νέο αυτό εργαλείο θα βελτιώσει το υπηρεσι-
ακό έργο διαπιστώνεται στην πράξη ότι η εφαρ-
μογή αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
του προσωπικού και έχει μειώσει την παραγωγι-
κότητα του.

Σε ότι αφορά την υγεία του προσωπικού, από 
τη στιγμή ένταξης της εφαρμογής WFM, παρα-
τηρούνται προβλήματα που σχετίζονται με τη 
συμπεριφορά, τη σωματική και τη ψυχική υγεία 
των εργαζομένων που οφείλονται στους παρα-
κάτω λόγους:
1. Η εφαρμογή WFM παρακινεί το προσωπικό 
σε υπέρβαση της δυναμικής του αφού του προ-
τείνει την κατασκευή εντολών συνήθως σε χρό-
νους ανέφικτους. Σημειώνεται ότι ο τρόπος που 
εργάζεται ο κάθε υπάλληλος στο WFM μπορεί 
να παρομοιαστεί με τον τρόπο που ο Νίο κινείται 
μέσα στην ταινία Matrix, ενάντια στις μηχανές, 
σε καταστάσεις υψηλού στρες. Αναφέρεται ότι 
η εκτός προτεινόμενου χρονικού ορίου κατα-
σκευή εντολής εκλαμβάνεται από το προσωπικό 
ως προσωπική αποτυχία. 
2. Στην υπέρβαση των ορίων αντοχής του προ-
σωπικού που προέρχεται από την πίεση των 
προϊσταμένων που υποστηρίζοντας ιεραρχικά 
την λειτουργία της εφαρμογής πιέζουν το προ-
σωπικό για αύξηση της απόδοσης του στο νέο 
περιβάλλον χωρίς να κατανοούν τι μπορεί να 
συμβεί. Έτσι δεν αναγνωρίζεται ότι η χρήση της 
εφαρμογής αποτελεί πρόσθετο έργο, που μειώ-
νει στην πράξη την παραγωγικότητα, αφού το 
συνεργείο στο σύνολο του ωραρίου ασχολείται 
περισσότερο από μία ώρα με την χρήση του.
3. Στην ευαισθησία και τον υπερβάλλονται ζήλο 
του προσωπικού που προσπαθώντας να αποδεί-
ξει την αξία του στο νέο περιβάλλον καταστρέ-
φει την υγεία του. Για παράδειγμα βλέπουμε ότι 
η νέα εφαρμογή έχει αλλάξει τη συμπεριφορά σε 
πολλούς συνάδελφους οι οποίοι απομονώνονται 
από το σύνολο σκεφτόμενοι συνεχώς την λει-
τουργία της και όχι το κυρίως υπηρεσιακό έργο. 
4. Στις αποδοκιμασίες που ακούνε οι συνάδελ-

φοι από συνδρομητές εμπορικών επιχειρήσεων 
σχετικά με την προτεραιότητα που τους δίνεται 
(οι τεχνίτες δεν μπορούν να πάρουν καμιά πρω-
τοβουλία αν το σύστημα δεν τους έχει δώσει 
την εντολή). Έντονα αντιμετωπίζουν αυτό το 
πρόβλημα οι συνάδελφοι που εργάζονται στις 
κομβικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό παρατη-
ρείται πιο έντονα στα νησιά όπου η οικονομία των 
επιχειρήσεων και του τόπου βασίζεται αποκλει-
στικά στον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί στη 
νέα εφαρμογή ο κάθε τεχνίτης δε βλέπει όλα τα 
δεδομένα ώστε να κάνει εκτίμηση της κατάστα-
σης και να δώσει την ανάλογη προτεραιότητα. 
5. Στην ιδέα της παρακολούθησης των κινήσε-
ων του προσωπικού μέσα από την εφαρμογή. 
Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη λειτουργία της κα-
ταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν εκτός 
από την κατασκευή και δεδομένα που αφορούν 
και την μετακίνηση του προσωπικού. Η ιδέα αυτή 
μαζί με την ανασφάλεια που βιώνει το προσω-
πικό από τη δράση της επιχείρησης του μειώνει 
την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη απένα-
ντι της. Η ανασφάλεια αυτή επιβεβαιώνεται από 
την τάση κατάργησης των ειδικοτήτων, αφού ο 
εργολάβος αναλαμβάνει το σύνολο των εργασι-
ών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεγάλο μέρος των 
καλωδιακών καθώς και το σύνολο σε νέα έργα 
(NGA,MAN).

Από την άλλη σε ότι αφορά την αποτελε-
σματικότητα του νέου τεχνολογικού εργαλείου 
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο σχεδιασμός δεν 
βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά 
δημιουργεί κωλυσιεργίες και προβλήματα που 
αναφέρονται ακολούθως:
1. Η συνεχής χρήση του φορητού Η/Υ κατά την 
εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου στο πεδίο κα-
θώς και η χρήση του υπηρεσιακού κινητού τηλε-
φώνου (για κλείσιμο ραντεβού με συνδρομητές, 
επικοινωνία με κάρτεξ, κατανεμητές και υπηρε-
σίες νέων τεχνολογιών του ΟΤΕ) εγείρουν θέμα-
τα που αφορούν την υγεία του προσωπικού. Πιο 
συγκεκριμένα δεν υπάρχει καμιά εκτίμηση της 
βλάβης στην υγεία του προσωπικού από την ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία που δέχεται καθημε-
ρινά λόγω χρήσης των νέων αυτών εργαλείων. 
2. Η συνεχής εστίαση στο μικρό μέγεθος της 
οθόνης είναι επίπονη για τα μάτια αλλά και η 
συνεχής χρήση του Η/Υ δημιουργεί επιπλέον 
κόπωση. Σημειώνεται ότι η  μακροπρόθεσμη 

κούραση των ματιών ενέχει και τον κίνδυνο της 
μόνιμης βλάβης στην όραση. 
3. Ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται οι 
εντολές στην οθόνη του φορητού υπολογιστή 
έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 
κατασκευή του πλάνου κίνησης του κάθε συνερ-
γείου (εντολές σε γραμμές οι οποίες πρέπει να 
ανοιχθούν για να εμφανιστούν όλα τα στοιχεία 
της εντολής). Παλαιότερα ο κάθε τεχνίτης είχε 
κάθε πρωί τις εκτυπωμένες εντολές και έτσι 
καθόριζε το πλάνο εργασίας του. Σήμερα πολλοί 
συνάδελφοι ανοίγουν τις εντολές στον υπολογι-
στή κάθε πρωί και αφού τις καταγράψουν στο 
χαρτί καθορίζουν το πλάνο της εργασίας. Δηλα-
δή στην πράξη απαξιώνουν την κύρια χρήση του 
φορητού υπολογιστή για να μπορούν να αποδώ-
σουν υπηρεσιακό έργο.
4. Λόγω των συνθηκών σε εξωτερικούς χώρους 
δημιουργούνται καθυστερήσεις στην ανάγνωση 
και καταγραφή των δεδομένων (αντηλιά, βρο-
χή). Επίσης η χρήση του υπολογιστή γίνεται με 
ακόμη περισσότερη δυσκολία επειδή οι τεχνίτες 
του πεδίου είναι αναγκασμένοι να τον χειρίζονται 
στα γόνατα, πάνω στο τιμόνι ή ακόμη και όρθιοι. 
Σημειώνεται ότι μπορεί εύκολα να αποσπαστεί η 
προσοχή του οδηγού λόγω του υπολογιστή και να 
γίνει ακόμη και ατύχημα. Για το λόγο αυτό η χρή-
ση διμελών συνεργείων κρίνεται απαραίτητη. 
5. Ο φορητός υπολογιστής αποτελεί ως αντικεί-
μενο ένα ακόμη εργαλείο για τον τεχνίτη. Μόνο 
που το εργαλείο αυτό είναι ευαίσθητο σε χτυ-
πήματα – πεσίματα, και χρειάζεται συνεχή φρο-
ντίδα (φόρτιση, έλεγχο λειτουργίας), ενώ μπορεί 
να αποτελέσει και αντικείμενο κλοπής. Μάλιστα 
είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι πολλές φο-
ρές ο τεχνίτης το μεταφέρει μαζί με άλλα εργα-
λεία όπως σκάλα, χειροτηλέφωνο, βιδολόγους 
και σφυρί που χρειάζονται για την εκτέλεση της 
εργασίας του.
6. Οι διακοπές της σύνδεσης του υπολογιστή 
με το διαδίκτυο έχουν ως αποτέλεσμα να τίθε-
ται εκτός λειτουργίας η εφαρμογή (τυχαία ή και 
λόγω εκφόρτισης του Η/Υ). Η επαναφορά έχει 
διάρκεια ακόμη και μερικά λεπτά. Επίσης ανα-
φέρουμε ότι σε περίπτωση κλεισίματος βλάβης 
όταν ο φορητός Η/Υ είναι εκτός δικτύου η εργα-
σία κλείνει με την ώρα που ξανασυνδέεται ο Η/Υ 
στο διαδίκτυο.
7. Τα παρελκόμενα (φορτιστές - τροφοδοτικά) 

Τ Ο Π Ι Κ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α     Π Ε Τ  Ο Τ Ε  Ν .  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ 

Μειονεκτήματα – Πλεονεκτήματα          της εφαρμογής WFM στους εργαζόμενους 
Και στην εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου
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Παρατάξεις

Τ Ο Π Ι Κ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α     Π Ε Τ  Ο Τ Ε  Ν .  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ 

Μειονεκτήματα – Πλεονεκτήματα          της εφαρμογής WFM στους εργαζόμενους 
έχουν ως αποτέλεσμα επιπλέον καθυστερήσεις 
από το συνεργείο κατασκευών. Αναφέρεται ότι οι 
επαναλαμβανόμενες φορτίσεις του φορητού Η/Υ 
καίνε τις ασφάλειες των αυτοκινήτων και οδη-
γούν τις μπαταρίες των υπηρεσιακών οχημάτων 
σε γρήγορη γήρανση. 
8. Οι εργαζόμενοι στους κατανεμητές έχουν 
επιφορτιστεί με πρόσθετο έργο που απαιτεί 
δεξιότητες, εκπαίδευση και εξοπλισμό για τον 
έλεγχο των νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών (πχ 
μετρήσεις ποιότητας γραμμής – απόσταση από 
το Α/Κ στην κάθε νέα σύνδεση καθώς και πι-
στοποίηση των βλαβών στα ζεύγη του κύριου δι-
κτύου). Το πρόσθετο αυτό έργο δε συνοδεύτηκε 
και από την επάνδρωση των κατανεμητών με το 
ανάλογο προσωπικό. Έτσι παρατηρούνται καθυ-
στερήσεις στο ήδη μεγάλο όγκο προς εκτέλεση 
εντολών ή ακόμη και εντολές (κυρίως βλαβών) 
να μην έχουν περάσει από τον έλεγχο των κατα-
νεμητών όπως ορίζεται.
9. Κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν κατα-
γράφονται οι χρόνοι που το προσωπικό εκτελεί 
πρόσθετες εργασίες εντός του WFM για τις ανά-
γκες της υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες αφορούν 
την μετάβαση του προσωπικού για τον έλεγχο 
εγκαταστάσεων και τη συντήρηση των υπηρεσια-
κών οχημάτων (τροφοδοσία με βενζίνη – έλεγχος 
και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις). 
Τονίζεται ότι η δυνατότητα για τη μη διαθεσιμό-
τητα του προσωπικού που εργάζεται στο WFM 
είναι δύσκολη εργασία για τους συντονιστές.
10. Κατά την εισαγωγή της κάθε εντολής βλάβης 
η εργασία πρέπει πρώτα να περάσει από τον 
έλεγχο του κατανεμητή και στη συνέχεια να γίνει 
ο έλεγχος στο πεδίο. Επειδή έχει παρατηρηθεί 
να υπάρχει διπλή βλάβη (και στον κατανεμητή και 
στο πεδίο) δεν γίνεται η αποτύπωση όλων των 
εργασιών και φαίνεται μόνο η τελευταία εργα-
σία. Επίσης στην περίπτωση που στο πεδίο δι-
απιστωθούν περισσότερες από μία βλάβες στην 
παρούσα κατάσταση καταγράφεται μόνο η μία.
11. Γίνεται δύσκολη διαχείριση της εφαρμογής 
από τον συντονιστή. Για παράδειγμα στην περί-
πτωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΠΕΔΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ που έχει 50 Α/Κ ο συντο-
νιστής πρέπει να επιμερίσει τις εργασίες στο 
προσωπικό που βρίσκεται στις κομβικές αυτές 
περιοχές. 

Σε όλα τα παραπάνω έχουμε να προσθέσουμε 
ότι η εντύπωση που έχει το προσωπικό για τη 

χρήση της νέας εφαρμογής είναι ότι ο σχεδια-
σμός της αυξάνει τη γραφειοκρατία και αποτε-
λεί τροχοπέδη στην εκτέλεση του υπηρεσιακού 
έργου. Παρακάτω αναφέρονται προτάσεις που 
θα μπορούσαν να κάνουν την νέα εφαρμογή 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των τεχνιτών.
1. Να υπάρξουν οδηγίες για την ασφαλή χρήση 
του φορητού Η/Υ καθώς και την χρήση του υπη-
ρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Για να γίνει αυτό 
πρέπει πρώτα να γίνουν μετρήσεις της ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας που δέχεται το προσω-
πικό από τις προαναφερόμενες συσκευές καθώς 
και μελέτες για την βλάβη στην όραση που μπο-
ρεί να προκαλεί η μακροπρόθεσμη κόπωση των 
ματιών από τη χρήση του μικρού Η/Υ. 
2. Να ενσωματωθεί ο φορητός υπολογιστής 
στην κονσόλα του αυτοκινήτου ώστε να μην 
χρειάζεται συνέχεια φόρτιση και να μην υπάρχει 
ανάγκη μεταφοράς του έξω από το υπηρεσια-
κό όχημα. Στο νέο αυτό σύστημα θα μπορεί να 
υπάρχει εξωτερική κεραία στο υπηρεσιακό όχη-
μα για επιπλέον μείωση της ακτινοβολίας. Για 
την μείωση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας 
στην υγεία του προσωπικού πρέπει να εγκατα-
σταθεί και σύστημα Blue Tooth εντός των υπη-
ρεσιακών οχημάτων ώστε οι συνάδελφοι να μην 
τοποθετούν το κινητό τηλέφωνο στο αυτί τους. 
Επιπλέον η χορήγηση ατομικών συσκευών Blue 
Tooth θα βοηθούσε στην μείωση της έκθεσης 
του κάθε εργαζόμενου στους κινδύνους της ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
3. Να καταργηθούν τα χρονόμετρα που εμφανί-
ζονται σχετικά με τους χρόνους κατασκευής των 
εντολών. 
4. Να ενσωματωθεί στην εφαρμογή ο χρόνος 
που απαιτείται για το διάλλειμα του προσωπικού 
(15’) το χρόνο για τον ανεφοδιασμό του αυτοκι-
νήτου, την συντήρηση του καθώς και την χορή-
γηση υλικών.
5. Να εγκατασταθεί ο Προμηθέας στο λειτουρ-
γικό πρόγραμμα ώστε οι τεχνίτες του συνεργεί-
ου να αντλούν στοιχεία σχετικά με το υπό κατα-
σκευή έργο ή ακόμη και να δίνουν άμεσα λύσεις 
σε περιπτώσεις επείγουσας κατάστασης (πχ 
μεταγωγές σε γραμμές συνδρομητών σε περι-
πτώσεις καλωδιακών βλαβών για την προσωρινή 
εξυπηρέτηση των πελατών). 
6. Να επιλυθεί το πρόβλημα της εφαρμογής 
στην κυλιόμενη μπάρα με τις αιτίες βλάβης που 
όταν δεν ανοίγει σωστά πρέπει να επανατοποθε-

τούνται όλα τα στοιχεία ξανά από την αρχή στην 

ίδια σελίδα. 

7. Στις περιπτώσεις κυρίως των εντολών πα-

ρόχων, κατά το διάστημα του ραντεβού, όταν η 

εργασία βρίσκεται σε παύση να μην χρειάζεται να 

πατηθεί εκ νέου άφιξη διότι χάνεται η εργασία.

8. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην εκ-
παίδευση όλου του προσωπικού που εργάζεται 
στους κατανεμητές με όργανα μετρήσεων ώστε 
να μπορούν να υποστηρίζουν άρτια τις νέες ευ-
ρυζωνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ (IPTV, ADSL) και 

τις εντολές παρόχων.  

9. Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της εφαρμογής 
WFM του φορητού Η/Υ να γίνονται αυτόματα 
μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας ώστε να 

μην χάνεται χρήσιμος χρόνος εντός του ωραρίου 

εργασίας. 

10. Να γίνει επάνδρωση των κατανεμητών με 
επιπλέον συναδέλφους ώστε να αποφευχθούν 
οι καθυστερήσεις από άσκοπες μεταβάσεις των 
τεχνιτών στο πεδίο. Προτείνεται μάλιστα οι συ-

νάδελφοι στους κατανεμητές, στις περιπτώσεις 

ελέγχων στις γραμμές πελατών που διαθέτουν 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, μαζί με τον έλεγχο της 

ατομικής γραμμής να πιστοποιούν και την ταχύ-

τητα μετάδοσης των δεδομένων ώστε να προ-

λαμβάνονται οι βλάβες και να υπάρχει αξιοπιστία. 

Συμπερασματικά από ότι φαίνεται ο ΟΤΕ εισή-

γαγε το νέο αυτό εργαλείο για την αύξηση της 

παραγωγικότητας μη λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ο σχεδιασμός της εφαρμογής έχει τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Επιπλέον κατά τον σχεδιασμό 

δεν έλαβε υπόψη του παράγοντα εργαζόμενο και 

πόσο πιο σημαντικός είναι αυτός από τα νούμερα 

και τους δείκτες για την επιτυχία του προγράμ-

ματος.  

Επειδή ο ΟΤΕ προβάλλει την εταιρική υπευθυ-

νότητα, που βασίζεται πρώτιστα στη μέριμνα του 

προσωπικού, πρέπει αυτό να το κάνει και στην 

πράξη αποδεικνύοντας ότι αυτή η εφαρμογή δεν 

βάζει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και επομέ-

νως τη ζωή των εργαζομένων που αποτελούν και 

την υπεραξία της επιχείρησης. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΟΜΕ ΟΤΕ 
2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 3. Τ.Τ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΔ ΠΕΤ ΟΤΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ
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ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
e-mail: info@dakepetote.gr •Ηλ. σελίδα: http: //www.dakepetote.gr

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
Το να μπορούμε να κοιτάζουμε 

τους συνάδελφους, μας πρώτα απ΄ 
όλα στα μάτια, αποτελεί για μας το 
βασικό γνώμονα και τον εξάντα με 
τον οποίο χαράζουμε την πορεία 
μας όλα τα χρόνια. Βγήκαμε στους 
χώρους δουλειάς λέγοντας την 
αλήθεια, ξεκάθαρα με προτάσεις, 
και με κορωνίδα και κόκκινη γραμ-
μή να δοθεί διέξοδος και λύση με 
ένταξη της ΟΤΕPLUS στον ΟΤΕ 
εδώ και τώρα. Η εμπιστοσύνη που 
μας έδειξε ο κόσμος για άλλη μια 
φορά και η μεγάλη νίκη επιβεβαί-
ωσε την ορθότητα αυτής μας της 
επιλογής. Δυστυχώς απέναντι σε 
κάθε επιτυχία αντιπαρατάσσονται 
όλοι εκείνοι που αφού στάθηκαν 
λίγοι και αδύναμοι δυσανασχε-
τούν και ωρύονται υποκριτικά 
όντας οι ίδιοι γνήσιοι εκφραστές 
του λαϊκισμού, της στασιμότητας 
και του μικροπολιτικού εναγκαλι-
σμού. Οι θιασάρχες των κίτρινων 
παραστάσεων ανέβασαν ακόμα 
μια φορά προεκλογικές φτηνές 
ανερμάτιστες δήθεν τραγωδίες 
προδοσίας και μειοδοσίας της 
ΔΑΚΕ. Είναι πραγματικά ανάξιο 
λόγου να ασχολείται κανείς με 
τους δήθεν θεματοφύλακες και 
υπερασπιστές προοδευτικών κε-

κτημένων τα οποία οι ίδιοι είχαν 
καταψηφίσει και καταγγείλει στο 
παρελθόν γιατί είναι αυτοί που 
αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά την 
στασιμότητα και την οπισθοδρό-
μηση σε όλες τους τις μορφές. 
Με το πρόσχημα του όλα η τίπο-
τα οι ψευτοαγωνιστές της εκ του 
ασφαλούς κριτικής επέλεξαν για 
μια ακόμα φορά το τίποτε. Πρα-
σινοσπουδαγμένοι διατελέσαντες 
υπηρέτες της πράσινης ελίτ και 
πολυωφελημένοι τέως γαλάζιοι 
πραίτορες μετά την κάθαρση τους 
στη γνωστή κολυμβήθρα του σιλω-
άμ του πολιτικού τυχοδιωκτισμού 
νεοπεφωτισμένοι και περιβεβλη-
μένοι πλέον με κόκκινους χιτώνες 
έχουν το θράσος να παραδίδουν 
και μαθήματα διαπραγματευτι-
κής δεινότητας, ξεχνώντας ότι 
ήταν από τους αποχωρήσαντες 
της διαπραγμάτευσης. Η δύνα-
μη της ΔΑΚΕ ήταν αυτή χάρη της 
οποίας σήμερα περισσότεροι από 
δυο χιλιάδες συνάδελφοι έχουν 
περάσει στο κατώφλι του ΟΤΕ και 
η ΔΑΚΕ ΠΕΤ ΟΤΕ είναι υπερήφα-
νη για τη μεγάλη της συνεισφορά 
σ΄αυτή την προσπάθεια αλλά και 
να υπενθυμίσουμε στους επιλή-
σμονες το ρόλο της ΔΑΚΕ ΠΕΤ 

ΟΤΕ και στην ένταξη των συμ-
βασιούχων στον ΟΤΕ. Για όσους 
θέλησαν να υποβαθμίσουν και 
να μηδενίσουν τη σημασία αυτής 
της ΣΣ εργασίας σε μια κοινωνία 
όπου τα επτακόσια πενήντα ένα 
ευρώ ακόμα είναι ακόμα άπιαστο 
όνειρο για την κυβέρνηση, στον 
ΟΤΕ είναι πραγματικότητα, όταν η 
ανεργία έχει φτάσει σχεδόν το ένα 
τρίτο του πληθυσμού όχι μόνο δεν 
απολύθηκε κανείς στον ΟΤΕ αλλά 
θα γίνονται και προσλήψεις. Όλα 
αυτά με την διοίκηση να έχει πολύ 
περισσότερα όπλα στο νομικό πε-
δίο, με βασικότερο όλων του ότι 
κάθε διαπραγμάτευση αρχίζει από 
το μηδέν. Η ΔΑΚΕ ΠΕΤ ΟΤΕ είναι 
πρώτη δύναμη για μια ακόμα φορά 
αλλά και δύναμη ευθύνης που οι 
εργαζόμενοι την αναγνωρίζουν και 
αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος για 
τον οποίο μας εμπιστεύτηκαν και 
θα μας εμπιστεύονται. Επίσης η 
παράταξή μας δεν θα διεκδικήσει 
τίποτε περισσότερο από αυτά που 
δημοκρατικά οι συνάδελφοι της 
έδωσαν τη δύναμη να διεκδικήσει 
αλλά ούτε και λιγότερα από αυτά 
που βάση των αποτελεσμάτων δι-
καιούται και της ανήκουν. 
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Συναδέλφισες και συνάδελφοι, 

Οι εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ τελεί-
ωσαν, το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο συγκροτήθηκε σε σώμα και 
ξεκινάει μια νέα τριετία προκλή-
σεων για τους εργαζόμενους της 
πρώτης γραμμής και για το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
κάθε συναδέλφισσα και συνάδελ-
φο που συμμετείχε στις εκλογές 
του Σωματείου ανεξαιρέτως της 
επιλογής που έκανε.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλες και όλους που επέλεξαν 
με την ψήφο τους τη Συναδελφι-
κή Αλληλεγγύη, η οποία αν και 
για πρώτη φορά συμμετείχε στις 
εκλογές αυτές, είναι η δεύτερη 
δύναμη στο Σωματείο. Η ευθύνη 
μεγάλη όσο και οι προκλήσεις της 
επόμενης μέρας. Γνωρίζουμε τα 
προβλήματα της καθημερινότητας 
μας και δεσμευόμαστε ότι με τον 
κάθε συνάδελφο χωριστά, αλλά 
και όλοι μαζί θα καταλήξουμε στον 
καλύτερο τρόπο για να προτείνου-
με λύσεις και να δώσουμε τέλος 
σε όλα αυτά που χρονίζουν.

Το αποτέλεσμα των εκλογών 
έδειξε ότι οι συνάδελφοι επέλε-
ξαν τη διαφορετικότητα και τον 
πλουραλισμό. Δυστυχώς αυτό 
δεν καταγράφηκε στη συγκρότηση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ. Η πλειοψηφούσα παρά-
ταξη ΔΑΚΕ, δίχως να είναι αυτο-
δύναμη επέλεξε να διεκδικήσει και 
να πάρει περισσότερες έδρες από 
αυτές που οι εργαζόμενοι έδωσαν 
εντολή στις εκλογές, εκμεταλλευ-
όμενη τις λευκές ψήφους της τρί-
της παράταξης ΑΣΕ. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της 
παράταξης των Ακομμάτιστων.

Η μικρόνοια, η αλαζονεία και ο 
πολιτικός φανατισμός δεν επέ-
τρεψαν τη συμμετοχή όλων των 
παρατάξεων στο προεδρίο, αυτό 
για εμάς συνιστά επίθεση στο ΣΚ 
απαξιώνοντάς το, ανοίγοντας ταυ-
τόχρονα το δρόμο στα εργοδοτικά 
συμφέροντα που κάποιοι υποτίθε-
ται αντιπαλεύουν.

Η Συναδελφική Αλληλεγγύη κα-
τέθεσε ξεκάθαρα την άποψή της 
ότι όλες οι παρατάξεις του ΔΣ 
θα πρέπει να έχουν έκφραση και 
στην Εκτελεστική Επιτροπή της 

ΠΕΤ-ΟΤΕ. Αυτό είναι Δημοκρατία 
και αυτό υπηρετούμε.

Συνάδελφοι,

Σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί το 
Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, ένα συ-
νέδριο που θα εκλέξει τη νέα Δι-
οίκηση του ανώτατου οργάνου των 
εκπροσώπων μας.

Στο συνέδριο δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να κυριαρχήσει το 
χθες με την προώθηση άνομων 
ατομικών επιδιώξεων και αθέμι-
των συνδικαλιστικών φιλοδοξιών.

Η Συναδελφική Αλληλεγγύη θα 
προσπαθήσει με όλες τις δυνά-
μεις της να βοηθήσει στη δημιουρ-
γία ενός μετώπου, που σκοπό θα 
έχει το καλύτερο αύριο και μέλλον 
κάθε συναδέλφου. 

Προχωράμε μαζί με αξιοπρέπεια 
και διεκδίκηση, κοιτάμε μπροστά 
για να διαμορφώσουμε συνθήκες 
προόδου για κάθε εργαζόμενο.

Μαζί τολμήσαμε 

Μαζί συνεχίζουμε  

Μαζί προχωράμε.

Λευκές ή μπλε ψήφοι;

allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com
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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

Πρόταση της ΕΣΚ ΟΤΕ στο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ
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Συνάδελφοι, σες
Η κοινή δήλωση Τσίπρα Γιούνγκερ αποτελεί 

προάγγελο της συμφωνίας που ετοιμάζεται για 
υπογραφή. Η ίδια η δήλωση είναι αποκαλυπτική 
για το περιεχόμενο της, φέρνει νέα δεινά για το 
λαό. Πρόκειται για ένα νέο μνημόνιο. Οι κόκκι-
νες γραμμές που έλεγαν και οι αντιστάσεις  ξε-
θώριασαν πολύ γρήγορα, πήγαν περίπατο.

Τα μέτρα που είναι έτοιμα για να βάλουν 
θηλιά στο λαιμό της εργατικής τάξης, των λα-
ϊκών στρωμάτων, βαφτίζονται με νέα ονόματα. 
Οι ιδιωτικοποιήσεις βαφτίζονται αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας, η φοροαφαίμαξη, πάταξη 
της φοροδιαφυγής. Ο εσωτερικός δανεισμός 
με την καταλήστευση αποθεματικών και διαθέ-
σιμων δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών 
ταμείων  πατριωτικό καθήκον. Η προβλεπόμενη 
κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, βι-
ώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Οι ΣΣΕ, αναφέρει 
η κοινή δήλωση, πρέπει να συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα, στην κοινωνική συνοχή. 
Αυτό σημαίνει χτύπημα των ΣΣΕ, σημαίνει πα-
ράδοση τους στην κερδοφορία των επιχειρημα-
τικών συμφερόντων. Σημαίνει αξιοποίηση του 
κοινωνικού διαλόγου στη γραμμή της ταξικής 
συνεργασίας και υποταγής της εργατικής τάξης 
στα συμφέροντα της αστικής τάξης. Σημαίνει να 
γίνει συνένοχος ο λαός γ’ αυτό και η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ υποστηρίζει ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις είναι εθνική προσπάθεια.
Βασικές πλευρές στα όσα ετοιμάζονται είναι:

• Συνεχίζεται η γραμμή που έχει χαραχτεί από 
την ΕΕ και τα επιτελεία των βιομηχάνων για την 
μείωση της τιμής  πώλησης της εργατικής δύ-
ναμης. Ανοίγει η όρεξη των εργοδοτών για νέα 
μείωση στους κλαδικούς μισθούς. Μετά το 2012 
στις 1400 επιχειρησιακές συμβάσεις που υπο-
γράφτηκαν οι μισθοί μειώθηκαν από 10% έως 
και 40%. Οι συλλογικές συμβάσεις που υπογρά-
φτηκαν με ενώσεις προσώπων δηλαδή στα 3/5 
του συνόλου των εργαζομένων στις μικρές επι-
χειρήσεις οι μειώσεις ήταν μεγαλύτερες. Στο 
80% αυτών, οι μισθοί έπεσαν στον κατώτερο τα 
586 ευρώ μεικτά. Η κυβέρνηση με την σταδιακή 
αύξηση του κατώτερου από 1/10/2015 στα 650 
ευρώ και για ένα χρόνο μέχρι το 2016 που πάει 
στα 751 δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να 
υπογράφουν κλαδικές με βάση τα 650 ευρώ. 
Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία 
να πιέσει το 55% των μισθωτών που αμείβονται 
πάνω από 751 ευρώ να πέσει και άλλο και να 
γίνει πλειοψηφία το ποσοστό των μισθωτών που 

αμείβονται έως 751 ευρώ. (Σήμερα έφτασε στο 
45% από το 17% το 2012). Σύμφωνα με τελευ-
ταίες ενδείξεις ακόμα και τα περί «σταδιακής 
αύξησης» έχουν παγώσει για μετά το 2015. 
• Ανοίγει ο δρόμος για την μείωση των συντά-
ξεων.
• Ενισχύεται η εργοδοσία με νέα προνόμια, 
με την δυνατότητα διάσπασης των κλαδικών 
συμβάσεων με τις ομιλικές ΣΣΕ που εισάγει η 
κυβέρνηση. Χαρίζονται οι απώλειες από την μεί-
ωση των μισθών με την ΠΥΣ 6/2012 τα τελευ-
ταία χρόνια. Δεν δίνονται τριετίες, μισθολογικές 
ωριμάνσεις, διατηρούνται και επεκτείνονται οι 
άθλιες εργασιακές σχέσεις λάστιχο.
• Διατηρούνται οι ομαδικές απολύσεις, η 
απόλυση μετά από ένα χρόνο δουλειάς χωρίς 
αποζημίωση. Κατοχυρώνονται παραπέρα τα 
επαγγελματικά ταμεία δίνοντας νέο χτύπημα 
στην κοινωνική ασφάλιση.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι φέρνει με ένα 
νόμο και κατοχυρώνει όλες τις βασικές ανα-
τροπές στην εργατική νομοθεσία που ήρθαν με 
διάφορους νόμους τα τελευταία χρόνια. Με τυρί 
την σταδιακή και σε βάθος χρόνου και ανάλογα 
με τις διαπραγματεύσεις αύξηση-ψίχουλα στον 
κατώτερο, σφραγίζει όλα όσα ζητούσαν οι ερ-
γοδότες, δηλαδή να μπορούν να κάνουν ότι θέ-
λουν στους χώρους δουλειάς. Απλά τα φέρνει 
με νέα προβιά.

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του ΠΑΜΕ ενά-
ντια στον κοινωνικό διάλογο για τις ΣΣΕ, με μα-
ζική παράσταση διαμαρτυρίας συνδικάτων στο 
υπουργείο εργασίας, στραπατσάροντας το κλί-
μα συναίνεσης και διαλόγου που ήθελε να επι-
βάλλει η κυβέρνηση, οι εργοδοτικοί φορείς και 
οι εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός.

Όλη αυτή η δράση ήταν κόντρα στη σιγή νε-
κροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν κυβέρ-
νηση και επιχειρηματικοί όμιλοι. Ενάντια στην 
προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα ανοχής και 
αναμονής για τα αποτελέσματα της διαπραγμά-
τευσης που κάνει η κυβέρνηση δήθεν για λογα-
ριασμό του λαού.

Το εκλογικό συνέδριο της ΟΜΕ ΟΤΕ διε-
ξάγεται σε μια περίοδο που προσφέρεται για 
εξαγωγή συμπερασμάτων που έρχονται να επι-
βεβαιώσουν τις θέσεις της ΕΣΚ. Η μάσκες της 
νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έπεσαν. 
Η «συμφωνία» ή αλλιώς νέο μνημόνιο με τους 
«θεσμούς» ή αλλιώς την Τρόικα είναι προ του 
πυλών και κινείται στην ίδια αντιλαϊκή – αντερ-

γατική κατεύθυνση με όλα τα προηγούμενα μνη-
μόνια. Τα μέτρα που ετοιμάζονται από την νέα 
κυβέρνηση, όπως τα μέτρα που πήραν και όλες 
οι προηγούμενες, έχουν ένα στόχο την εξυπη-
ρέτηση της «ανταγωνιστικότητα» στο όνομα της 
οποίας πίνουν νερό. Δηλαδή την διασφάλιση και 
την αύξηση των κερδών το μονοπωλίων. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι 
του ΟΤΕ, όπως και συνολικά η εργατική τάξη 
πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να απαντήσει 
άμεσα. Ο στόχος που έχει θέση η ΕΣΚ για το 
κίνημα τον όμιλο ΟΤΕ, όπως όλες οι ταξικές 
δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, είναι 
η ανασύνταξη του κινήματος, ώστε να είναι σε 
θέση οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να απαντούν στην 
επιθετικότητα κυβέρνησης και εργοδότη, σε 
οποιαδήποτε καμπή. Η ανασύνταξη του κινήμα-
τος περνά μέσα και από την αλλαγή των συσχε-
τισμών, την συσπείρωση στις ταξικές δυνάμεις 
στο ΠΑΜΕ, που σε αντίθεση με την πλειοψηφία 
των δυνάμεων στην ομοσπονδία, βάζει ως μο-
ναδικό κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων.  
Στην τελευταία ΣΣΕ είχαμε θέσει ως γραμμή 
άμυνας των εργαζομένων, την ανάκτηση των 
απωλειών στην κρίση. Αυτό σημαίνει να παρ-
θούν πίσω οι όποιες μειώσεις και να επεκταθεί 
η ΣΣΕ στο σύνολο των εργαζομένων του ομίλου. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Για όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο 

εταιριών ΟΤΕ
•  ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΣΕ ) με 

μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες 
ανάγκες μας. Όχι σε νέες μειώσεις. Έντα-
ξη ΤΩΡΑ όλων των ΟΤΕplusιτών στην υπάρ-
χουσα ΣΣΕ με Ενιαίο κανονισμό εργασίας.

•  Ενιαίο ωράριο με 7ωρο πενθήμερο 35ωρο 
για όλους.

•  Όχι στην απόσχιση έργου, υπηρεσιών 
και εργαζομένων σε τρίτες εταιρείες 
(outsourcing).

•  Ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς
•  ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για την ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑ-

ΛΕΙΑ στους χώρους εργασίας.
ΟΧΙ στην «εργασιακή ειρήνη» και στις υποχω-

ρήσεις
Λύσεις υπάρχουν μόνο στην οργάνωση

και κινητοποίηση των εργαζομένων

Με τη δύναμή μας θα επιβάλουμε το δίκιο μας.



29

Παρατάξεις

Η μαύρη βίβλος των εργατοπατέρων!
Για να θυμούνται οι παλιοί  
και να μαθαίνουν οι νέοι:

1.  Το 2002 καθαίρεσαν τον εκπρόσωπο της 
ΑΣΕ Σ.Φασάκη από την Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΠΕΤ-ΟΤΕ γιατί δημοσιεύσαμε μυστική 
λίστα με τα τεράστια πριμ 600 ημετέρων της 
διοίκησης του ΟΤΕ!

2.  Το 2003 ο συνάδελφος Π. Μπρόφας της ΑΣΕ 
έμεινε εκτός προεδρείου στην ΠΕΤ-ΟΤΕ, 
όταν έβαλε βέτο ή θα μπουν και οι «ακομμά-
τιστοι» (γιατί τους άφηναν έξω) αλλιώς δεν 
θα μπει ούτε η ΑΣΕ (πουν ήταν μεγαλύτερη 
δύναμη από τους ακομμάτιστους). Τότε όλοι 
μαζί με 33 ψήφους και 2 αποχές της ΑΣΕ 
ψήφισαν και έβαλαν τους «ακομμάτιστους» 
στο προεδρείο αφήνοντας την ΑΣΕ εκτός, 
παραβιάζοντας κατάφορα την βούληση των 
ψηφοφόρων και το καταστατικό! Αυτό το 
πραξικόπημα το δέχτηκε ο ακομμάτιστος. 
Από τότε έδειξαν ποιο είναι το συνδικαλιστι-
κό και προσωπικό τους ήθος!

3.  Το 2009 στο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ οι 
«ακομμάτιστοι» είχαν 5 συνέδρους και ενώ 
κατέβασαν ψηφοδέλτιο για την ΓΣΕΕ, δεν 
ψήφισαν ούτε τους εαυτούς τους!!! Με 
παζάρι και συναλλαγή μοίρασαν τις ψήφους 
ανάμεσα στην Αγ. Συνεργασία (ΕΜΑ) και 
στην ΠΑΣΚΕ!

4.  Την ίδια περίοδο (2009) στην συγκρότηση 
του προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ και πάλι ο 
συνάδελφος Π.Μπρόφας της ΑΣΕ έμεινε 
εκτός προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Είχε ισο-
ψηφήσει η ΑΣΕ και η ΕΣΚ. Το καταστατικό 
και η συνδικαλιστική δεοντολογία (για την 
ταξική ηθική ούτε λόγος από τους ψευτοκο-
μουνιστές) επέβαλε ή να γίνει κλήρωση ή 
να μοιραστούμε τη θητεία. Η ΕΣΚ επέμενε 
να μπει σε ψηφοφορία (αντικαταστατικά). 
Με τις ψήφους της ΔΑΚΕ «εκλέχτηκε» ο 
Σιτζάνης αφήνοντας την ΑΣΕ και πάλι εκτός.

5.  Την περίοδο 2009-2012 συμμάχησαν το 
ΕΜΑ με τους «ακομμάτιστους» και κατέβη-
καν μαζί στις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ σαν δή-
θεν «ακομμάτιστοι» με το ναζιστικό σύνθη-
μα «η εργασία μας είναι η ιδεολογία μας»! 
Εκείνη την περίοδο με μια επίπλαστη πλει-
οψηφία που σχημάτισαν με την ΔΑΚΕ (19 
στους 35) επεχείρησαν πραξικοπηματικά 
να καθαιρέσουν τον Θ. Φωλιά της ΑΣΕ από 
το προεδρείο της ΠΕΤ-ΟΤΕ. Για να σταματή-
σουμε αυτό το πραξικόπημα αναγκαστήκαμε 
να τους στείλουμε εξώδικο και τελικά τον 
καθαίρεσαν με το έτσι θέλω από την θέση 
του Αναπληρωτή Γραμματέα δίνοντας του 

τον Αναπληρωτή Δημοσίων Σχέσεων και τον 
εξέλεξαν μόνοι τους χωρίς εμείς να συμμε-
τέχουμε στην ψηφοφορία! 

6.  Το 2012 στο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ συμμά-
χησαν και κατέβηκαν μαζί σε κοινό ψηφοδέλ-
τιο η Αγ. Συνεργασία (ΕΜΑ) με ένα κομμάτι 
της ΠΑΣΚΕ (Ενωτική της ΕΕΤΕ) εξασφαλίζο-
ντας έτσι 2 έδρες στο προεδρείο της ΟΜΕ 
αφήνοντας και πάλι την ΑΣΕ εκτός.

7.  Την ίδια περίοδο (2012) στη συγκρότηση 
του προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ η ΠΑΣΚΕ δι-
εκδίκησε και πήρε τον πρόεδρο της ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ (ενώ είχε τους ίδιους συμβούλους με την 
ΔΑΚΕ από 12) με τη στήριξη και την ψήφο 
των «ακομμάτιστων». 

8.  Εδώ και δύο 3ετίες, ενώ συμμετέχουν όλες 
οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ- ΕΣΚ- Αγ. Συ-
νεργασία (ΕΜΑ) στην διαπραγματευτική 
ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ, η ΑΣΕ και πάλι είναι 
αποκλεισμένη. 

Τελευταίο τους κατόρθωμα: Στο συνέδριο της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ που έγινε πρόσφατα, το γκρίζο μόρ-
φωμα των δήθεν «ακομμάτιστων», για να εξα-
σφαλίσει έναν σύμβουλο στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ, 
ενσωματώθηκε με την ΠΑΣΚΕ και κατέβηκαν 
μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ για μια ακόμη 
φορά συμμάχησαν και ξανακατέβηκαν επίσης 
μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο η Αγ. Συνεργασία 
(ΕΜΑ) με ένα κομμάτι της ΠΑΣΚΕ (Ενωτική της 
ΕΕΤΕ) εξασφαλίζοντας εκ νέου 2 έδρες στο 
προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 
Με τον διπλό αυτό συνδυασμό -ανίερων συμμα-
χιών και συνεργασιών- επιχειρούν να αφήσουν 
για μια ακόμη 3ετια και πάλι την ΑΣΕ εκτός.
Όλες αυτές οι παρατάξεις και οι εργατοπατε-
ρικές φιγούρες, φωτογραφίζουν η κάθε μια χω-
ριστά και όλοι μαζί, την ανυποληψία, τον εκφυ-
λισμό και το κατάντημα του εργατοπατερισμού.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι:
Ξεπεράστε τους, ενεργοποιηθείτε γιατί αυτοί 
δεν τελείωσαν το έργο τους και την αποστολή 
τους. Τις «χειρότερες» προσφορές τους δεν 

μας τις έχουν σερβίρει ακόμα.

Κάθε φορά λοιπόν που όλοι μαζί ή κατά μόνας 
όλοι αυτοί μας βρίζουν, μας κατηγορούν και 
μας συκοφαντούν, εμείς χαιρόμαστε γιατί ση-
μαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
 
Θεωρούμε τιμή μας να μας λοιδορούν τέτοιοι 

εξωνημένοι εργατοπατέρες.
Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για την ανασυγκρότη-
ση και την αναγέννηση του εργατικού κινήμα-
τος. 
Για την εργατική χειραφέτηση!

Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!
Ότι ο Τσίπρας θα φορέσει τη γραβάτα είναι σί-

γουρο. Τη θηλιά όμως από τον λαιμό μας μόνο οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούμε να την ξεσφίξου-
με και να την πετάξουμε.

Κουίζ
Θέλετε να μάθετε τι ψήφισαν οι «αντιδεξιές» 
παρατάξεις στο Δ.Σ. της ΠΕΤ-ΟΤΕ;
Ο Δακίτης πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ Δρίτσας 
πήρε, 17 της ΔΑΚΕ, συν 6 της ΠΑΣΚΕ, συν 3 της 
ΕΣΚ, συν 3 του ΕΜΑ και συν 2 του μορφώματος 
σύνολο 31! Ποιοι δεν τους ψήφισαν; Οι 4 της 
ΑΣΕ!

Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • E Mail: aseote@yahoo.gr
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ

Ριπές
Έχουν περάσει οι πρώτοι μήνες που η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ βρίσκεται στην εξουσία και ακό-
μη να σχίσουν τα μνημόνιαlll «Έντιμο» συμβιβασμό προσπαθούν να βαφτίσουν το νέο μνημόνιο που 
είναι έτοιμοι να υπογράψουνl Όσον αφορά τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις για επαναφορά του ΟΤΕ 
υπό δημόσιο έλεγχο αυτές αφέθηκαν στις καλένδεςll Όχι μόνο δεν τον επαναφέρουν, αντιθέτως καθ’ 
υπόδειξη του Βερολίνου ενέκριναν και νέα εθελουσία, διευκολύνοντας έτσι την γερμανική D.T να αυξήσει 
την κερδοφορία της φορτώνοντας για άλλη μια φορά τα βάρη στα ασφαλιστικά ταμείαl Όσο για τους 
εργατοπατέρες μας αυτοί συνεχίζουν να ζουν στο κόσμο τουςlll Κανένα δίδαγμα δεν έβγαλαν με όσα 
καταστροφικά έγιναν σε βάρος της τάξης μας και όλων των εργαζομένων τα τελευταία 5 μαύρα μνημονιακά 
χρόνιαlllΔεν είναι τυχαίο ότι όλοι μαζί, ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΣΚ-ΕΜΑ και νερό (ή όπως λέγεται το βοθρο-
νέρι των «ακομμάτιστων») ξαναπυροβολούν την ΑΣΕl Θορυβημένοι και τρομοκρατημένοι από το εκλογικό 
αποτέλεσμα, επειδή το αφεντικό (D.T) και οι καθοδηγητές των κομμάτων τους τους τράβηξαν το αυτί, γιατί 
φοβούνται μήπως αφυπνιστεί το εργατικό κίνημα, για άλλη μια φορά μοίρασαν ρόλους και στοχεύουν τον 
«κοινό εχθρό»lll Άλλοι από το παρασκήνιο, άλλοι με αισχρές και επαίσχυντες ανακοινώσειςll Αντί 
να ασχοληθούν με τα προβλήματα των εργαζομένων συνεχίζουν να ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνηl 
Οι εργαζόμενοι όμως τους έχουν πάρει χαμπάρι και δεν τσιμπάνεlll
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Υπ΄ αριθμ. 253 

Επέβαλαν την νόθευση και αλλοίωση του εκλογικού απο-
τελέσματος ως και την αποκαθήλωση της ισότιμης δημο-
κρατικής εκπροσώπησης των παρατάξεων στην διοίκηση 
της ΠΕΤ/ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα οι κομματικοί (ΔΑΚΕ-ΑΣΕ) εξαίρεσαν τους 
«Ακομμάτιστους» από την διοίκηση της ΠΕΤ/ΟΤΕ, υφαρ-
πάζοντας την έδρα τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, παρ΄ 
όλες τις σθεναρές αντιδράσεις των λοιπών δημοκρατικών 
παρατάξεων.

Δηλαδή: Ενώ είχαν εκ του εκλογικού αποτελέσματος του 
Μαρτίου 2015 πέντε (5) έδρες στις ένδεκα (11), πραξι-
κοπηματικά τις πέντε (5) τις ανήγαγαν αυθαίρετα σε έξι 
(6) στις ένδεκα (11), καθιστώντας την ΔΑΚΕ ΜΟΝΑΡΧΗ 
επί παντός επιστητού και για κάθε απόφαση - διαχείρισης, 
τις δε λοιπές παρατάξεις ανίσχυρες χωρίς συνδικαλιστική 
δυναμική και λόγο.

Οι λόγοι; γνωστοί και προφανείς. Απλά οι Ακομμάτιστοι 
δεν υπέκυψαν στους ωμούς εκβιασμούς της ΔΑΚΕ και της 
θυγατρικής αυτής την ΑΣΕ, για κοινή κάθοδο, με κομματικά 
και προσωποπαγή χαρακτηριστικά στο προσεχές εκλογικό 
συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ τον Μάϊο.

Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε απερίφραστα την πα-
ραπάνω εκτροπή και φαλκίδευση του εκλογικού αποτελέ-
σματος που θέτει τον Σύλλογο σε μεγάλη δοκιμασία κα-
κοδιοίκησης, μονοδιαχείρισης, περιδίνησης και αστάθειας. 
Γι΄ αυτό ζητάμε και από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις 
να καταδικάσουν το έκτρωμα αυτό, ακόμα εντονότερα, 
καθ΄ ότι συμβαίνει το πρωτοφανές ανοσιούργημα να μην 
υπάρχει πλειοψηφία της ΔΑΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
αλλά παραδόξως να υπάρχει πλειοψηφία στην Εκτελεστική 
Επιτροπή. Ο νοών νοείτω. Συγχαρητήρια στα πλανηθέντα 
μέλη της ΑΣΕ.

Δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε την παρούσα Εκτελε-
στική Επιτροπή και θεωρούμε κάθε ενέργειά της ή απόφα-
σή της παράνομη και καταχρηστική, καθ΄ ότι δεν εκφράζει 

επακριβώς το αποτύπωμα του εκλογικού αποτελέσματος.
Καλούμε τον πρώτο πλειοψηφίσαντα Δρίτσα Νεκτάριο 

(επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος), να επα-
νασυγκαλέσει το Δ.Σ. άμεσα, μέχρι 5.5.2015 και να προβεί 
σε νέα συγκρότηση σε σώμα, επαναδιανέμοντας τις έδρες 
διοίκησης (σύμφωνα με το Καταστατικό και το εθιμικό δί-
καιο) ισομερώς και δίκαια, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται 
όλες οι παρατάξεις, χωρίς δόλιες εξαιρέσεις - διακρίσεις.

Ειδάλλως θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς 
πάσαν διοικητικήν αρχήν, με κάθε τρόπο, με ασφαλιστικά 
και δικαστικά μέτρα, μέχρι δικαίωσης, εν ονόματι της ισο-
νομίας των παρατάξεων στην δράση και στον αγώνα υπέρ 
της ΠΕΤ/ΟΤΕ, των μελών της και των εργαζομένων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 περί προ-
στασίας της συνδικαλιστικής δράσης.

Είναι χρέος όλων μας να αντικρούσουμε αυτήν την κα-
τάφωρη καταπάτηση των θεμελιωδών συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και να προστατεύσουμε την ΠΕΤ/ΟΤΕ, την 
λειτουργία των παρατάξεων και τώρα την παράταξη των 
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ για χρηστή Διοίκηση στην ΠΕΤ/ΟΤΕ. Για 
το καλό των εργαζομένων και όχι για το συμφέρον των 
διοικούντων. Η εξαίρεση των ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ αποτελεί 
πρωτίστως ευθεία βολή κατά του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος και όχι τόσο κατά μιας παράταξης που εν προκειμένω 
η παράταξη αυτή εδραίωσε την Υγιεινή και Ασφάλεια στην 
εργασία και ενέταξε με καταλυτικές προτάσεις τα Βαρέα 
και Ανθυγιεινά στη κοινωνία της εργασίας, ενώ συνδικαλι-
στικά καθιέρωσε το πρότυπο του Ακηδεμόνευτου ΑΚΟΜ-
ΜΑΤΙΣΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ.

Συνάδελφοι της ΔΑΚΕ-ΑΣΕ εάν υπηρετείτε τα σημεία 
των καιρών, σας διαμηνύουμε ότι πλανάσθε οικτρά και δεν 
μπορείτε και ούτε θα αξιωθείτε να φιμώσετε και να εξα-
φανίσετε ΦΩΝΕΣ ΕΝΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ του συνδικα-
λιστικού κινήματος, όπως αυτές των ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ, με 
πισώπλατες αποτρόπαιες ενέργειες.

Η  Δ Α Κ Ε  Κ Α Ι  Η  Α Σ Ε  Κ Α Τ Ε Λ Υ Σ Α Ν  Π Ρ Α Ξ Ι Κ Ο Π Η Μ Α Τ Ι Κ Α
την ανέκαθεν ομαλή - δημοκρατική λειτουργία της Διοίκησης της 

ΠΕΤ/ΟΤΕ, στην συγκρότηση σε σώμα  του Δ.Σ. της ΠΕΤ/ΟΤΕ
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Κανονικά δεν θα έπρεπε να 
μας εκπλήσσει. Από την ΔΑΚΕ 
τα περιμένεις όλα. Μιλάμε για 
την παράταξη - που μαζί με την 
συνέταιρό της Συναδελφική Αλ-
ληλεγγύη (ΠΑΣΚΕ) - έχασαν 
τα πάντα χωρίς να δώσουν μια 
μάχη. Για την παράταξη που 
έβαλε πλάτη όσο κανείς για να 
περάσουν ανώδυνα για τις κυ-
βερνήσεις των μνημονίων οι πιο 
βάρβαρες πολιτικές φτωχοποί-
ησης των εργαζομένων. Για την 
παράταξη – ορισμό του εργο-
δοτικού συνδικαλισμού. Για την 
παράταξη που διαπρέπει στα 
ρουσφέτια με την ανοχή της δι-
οίκησης, και που δυστυχώς ξα-
νακέρδισε τις εκλογές με την 
ανοχή των εργαζομένων.

Την ημέρα της σύνθεσης του 
Δ.Σ. διάλεξε λοιπόν η ΔAKE για 
να δείξει ακόμα μια φορά το πιο 
απεχθές πρόσωπο του εργατο-
πατερισμού. Ότι δεν κατάφεραν 

στις εκλογές, να αποσπάσουν 
δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ (17 έδρες από τις 
35), το πέτυχαν στην συγκρό-
τηση του οργάνου. Απέσπασαν 
με απαράδεκτες μεθοδεύσεις 
και λαθροχειρίες την απόλυτη 
πλειοψηφία στην Εκτελεστική 
Επιτροπή παίρνοντας έξι (6) 
έδρες στο 11μελές αυτό όργα-
νο. Ταυτόχρονα κατάφεραν σε 
μια συνεδρίαση να κουρελιά-
σουν πολύχρονες παραδόσεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος. 
Για πρώτη φορά δεν θα αντιπρο-
σωπεύονται στην Ε.Ε. όλες οι 
παρατάξεις. Για πολλοστή φορά 
παραβίασαν την αρχή να εκλέ-
γονται στις θέσεις ευθύνης του 
σωματείου κατά σειρά εκλογής, 
συνδικαλιστές από όλες τις πα-
ρατάξεις με αντιπροσωπευτικό 
και αναλογικό τρόπο. Χρειάστη-
καν είναι αλήθεια την πολύτιμη 

βοήθεια της ΑΣΕ, της παράταξης 

του δεν ξέρω - δεν απαντώ, ψη-

φίζω λευκό.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην 

ΠΕΤ-ΟΤΕ αντικειμενικά σηματο-

δοτεί οπισθοχώρηση και δυσκο-

λεύει ακόμα περισσότερο την 

κατάσταση στο ούτως ή άλλως 

προβληματικό συνδικαλιστικό 

τοπίο του ΟΤΕ.

Εμείς παρόλα αυτά θα επι-

μείνουμε με συνέπεια να προ-

σπαθούμε να τραβήξουμε το 

σωματείο σε μια κατεύθυνση 

αγωνιστική και να πιέζουμε για 

ένα συνδικάτο δημοκρατικό, μα-

χητικό, σύγχρονο, ταξικά προ-

σανατολισμένο, απέναντι από 

τις επιδιώξεις της εργοδοσίας, 

δίπλα στα προβλήματα των ερ-

γαζομένων.

Πρωτοφανής Λαθροχειρία 
της ΔΑΚΕ στην ΠΕΤ-ΟΤΕ

Το Ενωτικό Μέτωπο Ανατροπής ΠΕΤ-ΟΤΕ θα δώσει μαζί σας όλες τις μάχες.
Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς.
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Πρώτο τρίμηνο 2015 με μεγάλες αλλα-
γές… Και νέα κυβέρνηση στην χώρα μας, 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπως προέκυψε από τις 
πολιτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 
μετά τη δυσκολία της συγκυβέρνηση 
Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ να εκλέξει νέο Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.
Ας παρακολουθήσουμε λίγο ττην ειδη-
σεογραφία για να μπορέσουμε να δούμε 
μέσα σε ποιο κλίμα κινήθηκαν οι εξελί-
ξεις τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο 
και Μάρτιο…
*  Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φο-

ρείς απέστειλε η ΓΣΕΕ για την άμεση 
έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γε-
νικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

  Η ΓΣΕΕ με την πρόσκληση θέτει εκ 
νέου μεταξύ άλλων:

  Την επαναφορά του κατώτατου μισθού 
στα 751,39€ και του κατώτατου ημε-
ρομίσθιου στα 33,57€ για όλους τους 
εργαζόμενους χωρίς εξαιρέσεις, με 
προσαύξηση τριετιών.

  Την καθολικότητα ισχύος του συνόλου 
των όρων, οικονομικών και θεσμικών, 
της ΕΓΣΣΕ.

  Την άμεση ισχύ από 1/1/2015 της επε-
κτασιμότητας των ΣΣΕ ως είχε.

  Την επαναφορά του εύρους της μετε-
νέργειας όλων των όρων των ΣΣΕ.

  Την ενσωμάτωση της πρόσφατης Συμ-
φωνίας της Γενεύης για καμία αλλαγή 
στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις ομαδι-
κές απολύσεις ,την ανταπεργία και το 
συνδικαλιστικό νόμο.

  Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταί-
ροι είχαν προβλέψει τις δραματικές 
συνέπειες για την κοινωνία και την οι-
κονομία από τη μείωση των κατώτατων 
μισθών και του επιπέδου προστασίας 
των συλλογικών συμβάσεων. Το γεγο-
νός αυτό είχε επισημανθεί στον τότε 
Πρωθυπουργό το Φεβρουάριο του 
2012 με κοινή επιστολή τους, το περι-
εχόμενο της οποίας η Συνομοσπονδία 
θέτει ως αφετηρία των διαπραγματεύ-
σεων.

+  Με επείγουσα εγκύκλιό του προς τους 
Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρί-
ων της χώρας, τους Προϊσταμένους 
των Εφετείων, Πρωτοδικείων και Ει-
σαγγελιών, τους Δικηγορικούς και 
Συμβολαιογραφικούς συλλόγους, το 

υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποιεί 
τις ημέρες κατά τις οποίες επιβάλ-
λεται να ανασταλούν οι εργασίες των 
Δικαστηρίων, λόγω του εθνικών βου-
λευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρί-
ου 2015.

* Από τις εκλογές της 25η Ιανουαρίου 
προέκυψαν το εξής αποτελέσματα: 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑ-
ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

36,34 149

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27,81 76
Λαικός Σύνδεσμος -  
Χρυσή Αυγή

6,28 17

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6,05 17
Κ.Κ.Ε. 5,47 15
Ανεξάρτητοι Έλληνες 15,4 13
ΠΑ.ΣΟ.Κ 4,68 13

+  Νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας ορ-
κίστηκε, με πολιτικό όρκο, ο Αλέξης 
Τσίπρας, μετά από μια λιτή και σύντο-
μη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Η 
ενημέρωση του νέου πρωθυπουργού 
έγινε σε επίπεδο διευθυντών γραφεί-
ων. Ο κ. Τσίπρας δεν συναντήθηκε με 
τον απελθόντα προκάτοχό του Αντώνη 
Σαμαρά.

*  Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι ο νέος 
υπουργός Οικονομικών ο οποίος ανέ-
λαβε τονίζοντας: «Ως ο νέος υπ. Οικο-
νομικών μπορώ να σας διαβεβαιώσω 
ότι δεν θα πάμε  στο Eurogroup ανα-
ζητώντας μία λύση που θα είναι επω-
φελής για τον Έλληνα φορολογούμενο 
και κακή για τον Ιρλανδό, το Σλοβάκο, 
το Γερμανό, το Γάλλο και τον Ιταλό».

+  Ο επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάι-
σελμπλουμ κάλεσε την ελληνική κυ-
βέρνηση να μην προχωρήσει σε μονο-
μερείς ενέργειες μέχρι να τελειώσει η 
διαπραγμάτευση.

* Τις βάσεις της διαπραγμάτευσης που 
θα οδηγήσει στο νέο πρόγραμμα της 
χώρας και θα διασφαλίσουν ότι δεν θα 
υπάρξει κάποιο «ατύχημα» θα επιδιώ-
ξουν να βάλουν ο υπουργός Οικονομι-
κών Γ. Βαρουφάκης και ο επικεφαλής 
του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, κατά 
τη διάρκεια της συνάντησής τους στο 
υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Ντάισελ-
μπλουμ κάλεσε την ελληνική κυβέρ-
νηση να μην προχωρήσει σε μονομε-
ρείς ενέργειες μέχρι να τελειώσει η 
διαπραγμάτευση, ενώ δήλωσε ότι εάν 

εφαρμοστούν όλες οι προεκλογικές 
δεσμεύσεις, τότε ο προϋπολογισμός 
θα «εκτροχιαστεί πολύ σύντομα».

+  Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομι-
κών Νάντια Βαλαβάνη συναντήθηκε με 
τη διοίκηση του Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, 
ζητώντας τις παραιτήσεις του προέ-
δρου του ΤΑΙΠΕΔ Μανώλη Κονδύλη και 
του διευθύνοντος συμβούλου Πασχάλη 
Μπουχώρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα το-
ποθέτησης νέας διοίκησης, ενώ κατά 
πάσα πιθανότητα έχουν ζητηθεί και 
οι παραιτήσεις των υπολοίπων μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του Ταμεί-
ου.

* Αίσθηση έχει προκαλέσει η ξαφνική και 
ισχυρή παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, μέσω συνέ-
ντευξής του στο CNN, υπέρ της Ελλά-
δας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη να υπάρξει ανάπτυξη 
για χώρες όπως η Ελλάδα και τόνισε 
ότι δεν μπορεί να πιέζονται αυτές οι 
χώρες που βρίσκονται σε λιτότητα. 
«Δεν μπορείς να συνεζίχεις να ξεζου-
μίζεις τις χώρες που βρίσκονται σε 
ύφεση», δήλωσε ο κ. Ομπάμα. Ο Αμε-
ρικανός ηγέτης σε απάντηση του δημο-
σιογράφου για την ελληνική οικονομία, 
δήλωσε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε 
επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Η 
συλλογή των φόρων στην Ελλάδα ήταν 
διάσημα τραγική. Νομίζω ότι η Ελλάδα 
για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική 
στην παγκόσμια αγορά έπρεπε να δρο-
μολογήσουν μια σειρά από αλλαγές. 
Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι 
αλλαγές, αν το επίπεδο διαβίωσης των 
πολιτών έχει πέσει κατά 25%. Αυτό δεν 
μπορεί να το αντέξει ούτε η ελληνική 
κοινωνία, ούτε το πολιτικό σύστημα.

+  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανα-
κοίνωσε ότι αποφάσισε να άρει την 
παραίτηση (waiver) που επηρεάζει 
τα χρεόγραφα που εκδίδονται ή εγ-
γυώνται πλήρως από την Ελληνική 
Δημοκρατία. Η παραίτηση επέτρεπε 
στα εν λόγω χρεόγραφα να χρησιμο-
ποιούνται στις πράξεις νομισματικής 
πολιτικής του Ευρωσυστήματος παρά 
το γεγονός ότι δεν εκπληρώνουν τις 
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ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτι-
κής αξιολόγησης. Τα χρεόγραφα θα 
παύσουν να είναι επιλέξιμα ως ενέχυ-
ρα από τις 11 Φεβρουαρίου, αναφέρει 
η ΕΚΤ. Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η απόφαση 
αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι δεν 
είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να προε-
ξοφληθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης του προγράμματος. Προ-
σθέτει ότι η απόφαση είναι συμβατή με 
τους υφιστάμενους κανονισμούς του 
Ευρωσυστήματος.

* Ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε ότι η 
απόφαση της ΕΚΤ να μην αποδέχεται 
τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου 
για την παροχή ρευστότητας από τις 
11 Φεβρουαρίου, μπορεί να αρθεί στο 
μέλλον, όπως έγινε και στο παρελθόν, 
εφόσον η χώρα μας καταλήξει σε συμ-
φωνία με τους δανειστές. Η ρευστό-
τητα των τραπεζών είναι απολύτως 
διασφαλισμένη και με την χθεσινή από-
φαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, η ρευστότητα που διοχετεύει η 
ΕΚΤ στις τράπεζες θα γίνεται μέσω του 
μηχανισμού ELA, ανέφερε ο διοικητής 
της Κεντρικής τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας, μετά την συνά-
ντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, 
τον οποίο και ενημέρωσε για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα.

+  Καταπέλτης ήταν ο υπουργός Επι-
κρατείας για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς κ. Παναγιώτης Νικολούδης 
κατά την ομιλία του στη Βουλή για τις 
προγραμματικές δηλώσεις. Συγκεκρι-
μένα είπε ότι συστήνεται νέο υπουρ-
γείο στο οποίο υπάγονται όλοι οι ελε-
γκτικοί μηχανισμοί του κράτους.

*   Το υπουργείο αυτό έχει ήδη αρχίσει 
να λειτουργεί και να παράγει έργο ενώ 
δεν έχει ακόμα εγκαταστάσεις. Ανέ-
φερε επίσης ότι στην χώρα μας δεν 
υπήρξε από το 1974 και μέχρι σήμερα 
όχι αποτελεσματικός φοροελεγκτι-
κός μηχανισμός. Για την φοροδιαφυγή 
σημείωσε ότι με τον μικρό μηχανισμό 
που δημιουργήθηκε το 2012 και τον 
οποίο επέβλεπε, ζητήθηκε από όλες 
τις τράπεζες να σταλούν λίστες με τις 
καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ, 
στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρίες, 
στοιχεία από εμβάσματα και λοιπά 
άλλα στοιχεία. Μετά τον έλεγχο όλων 
αυτών των δεδομένων βρέθηκαν 3.500 
περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε δυ-

σαναλογία μεταξύ των δηλωθέντων 
εισοδημάτων και των στοιχείων. Το συ-
νολικό ποσό ύλης που έχει φοροδια-
φύγει σε αυτές τις 3.500 περιπτώσεις 
φτάνει τα 7 δις ευρώ, από τα οποία ο 
κ. Νικολούδής πιστεύει ότι τα 2,5 δισ. 
είναι εφικτό να εισπραχθούν γρήγορα.

+  Ο κ. Σταθάκης ανέφερε τα σημεία για 
την επαννεκίνηση της οικονομίας. Ορι-
σμένα από τα σημαντικότερα σημεία 
είναι: Θα εισαχθεί νόμος για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, τα προ-
βληματικά στεγαστικά δάνεια θα μετα-
φερθούν σε δημόσιο φορέα, τα κατα-
στήματα τις Κυριακές θα παραμείνουν 
κλειστά, αλλαγή πλαισίου στις εξαγω-
γικές επιχειρήσεις, απλοποίηση της 
γραφειοκρατίας μέσω του θεσμού των 
ΚΕΠ, η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά 
τον κατασκευαστικό τομέα, χρειάζεται 
τομή στην τιμολόγηση των έργων.

*   Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προ-
σαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για 
τον Νοέμβριο 2014. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης της διάχυ-
σης και παρουσίασης της στατιστι-
κής πληροφορίας, και προκειμένου 
να υπάρχει εναρμόνιση με τον τρόπο 
παρουσίασης των μηνιαίων εκτιμήσε-
ων από τη Eurostat από τον Ιανουάριο 
2012 η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στα δελ-
τία τύπου της τους μηνιαίους δείκτες 
ανεργίας εποχικά προσαρμοσμένους, 
για τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών. 
Η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να διαθέτει τα 
μη-εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία 
στους χρήστες μέσω της διαδικτυακής 
πύλης της. Το εποχικά διορθωμένο 
ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 
2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,7% 

τον Νοέμβριο του 2013 και 25,8% τον 
Οκτώβριο του 2014. Το σύνολο των 
απασχολουμένων κατά το Νοέμβριο 
του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.538.308 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν 
σε 1.229.367 άτομα, ενώ ο οικονομι-
κά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 
3.347.378 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέ-
θη κατά τον Νοέμβριο των ετών 2009 
έως και 2014 παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1 (σελίδα 2). Οι απασχολούμε-
νοι αυξήθηκαν κατά 52.585 άτομα σε 
σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (αύξη-
ση 1,5%) και μειώθηκαν κατά 27.720 
άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 
2014 (μείωση 0,8%). Οι άνεργοι μειώ-
θηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με 
το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,8%) 
και κατά 13.552 άτομα σε σχέση με 
τον Οκτώβριο του 2014 (μείωση 1,1%).

+  Η διαφθορά κοστίζει στην Ελλάδα 14 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυ-
ξάνει το κόστος του επιχειρείν κατά 
12%, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση, που 
διοργάνωσαν απόψε στη Θεσσαλονίκη, 
η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς/παράρτη-
μα Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Το 2014 έγιναν 600 κα-
ταγγελίες για διαφθορά στην Διεθνή 
Διαφάνεια-Ελλάς, που αφορούσαν, 
κατά κύριο λόγο, την τοπική αυτοδιοί-
κηση, το σύστημα υγείας και την ανα-
σφάλιστη εργασία. Όπως επισήμανε 
καθηγητής Οικονομικών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, Χάρρυ Παπαπα-
νάγος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δια-
φθορά υπολογίζεται σε 120 δισ. ευρώ 
ετησίως και προσεγγίζει το μέγεθος 
της ρουμανικής οικονομίας. Το Παγκό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ υπολογίζει 
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την διαφθορά σε 2,6 τρισ. δολάρια, σε 
παγκόσμιο επίπεδο και εκτιμά ότι αυ-
ξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις 
κατά 10%.

* Ο Σόιμπλε με ειρωνίες για τον Γιάννη 
Βαρουφάκη, κατηγόρησε την κυβέρνη-
ση Τσιπρα οτι υπόσχεται παροχές, τις 
οποίες ζηλεύουν οι άλλες χώρες της 
Ευρωζώνης και άφησε πάλι υπονοούμε-
να για την πιθανότητα να βγει η Ελλά-
δα από την ευρωζώνη. Αναφερόμενος 
στις απόψεις που εκφράζει ο Έλληνας 
υπουργός Οικονομικών για το ελληνι-
κό πρόγραμμα, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
σχολίασε, σε εμφανώς ειρωνικό τόνο: 
“Γιατί να μην έχει διαφορετική άποψη 
(ο Βαρουφάκης), που είναι και διάση-
μος οικονομολόγος; Ισχυρίζεται ότι θα 
έπρεπε να υπάρχουν καλύτερες, σημα-
ντικότερες επιτυχίες. Φαίνεται ότι στο 
Eurogroup δεν είχαμε τόσους καλούς 
οικονομολόγους. Ό,τι μπορούσαμε κά-
ναμε!”.

+  Με 233 ψήφους επί 295 παρόντων 
βουλευτών, εξελέγη στην Ολομέλεια 
της Βουλής, για το αξίωμα του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, ο Προκόπης 
Παυλόπουλος. Ο κύριος Παυλόπου-
λος πρόκειται να είναι ο έβδομος στη 
σειρά Πρόεδρος της Γ› Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Η υποψηφιότητα του Πρ. 
Παυλόπουλου υποστηρίχθηκε από τις 
κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, 
των ΑΝΕΛ, αλλά και της Νέας Δημο-
κρατίας.

* Εγκρίθηκε η λίστα Βαρουφάκη από το 
Eurogroup - «Ναι» στην τετράμηνη 
παράταση του προγράμματος. «Στο 
Eurogroup συζητήθηκε η πρώτη λίστα 
μεταρρυθμίσεων που παρουσιάστη-
κε από τις ελληνικές αρχές, η οποία 
βασίζεται στην τρέχουσα συμφωνία, η 
οποία θα καταστεί πιο συγκεκριμένη 
και θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς 
έως τα τέλη Απριλίου. Οι θεσμοί μας 
έδωσαν την πρώτη εκτίμηση και θεω-
ρούν ότι ο κατάλογος των μέτρων είναι 
αρκετά ικανοποιητικός, προκειμένου 
να αποτελέσει μία καλή αρχή για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε να 
προωθήσουμε την όλη διαδικασία στις 
εθνικές αρχές, υπό το πρίσμα ότι θα 
υπάρξει τελική συμφωνία για επέκταση 
της υπάρχουσας δανειακής σύμβασης 
σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Καλού-
με τις ελληνικές αρχές να αναπτύξουν 
και να διευρύνουν τον κατάλογο των 

μεταρρυθμίσεων, βάσει της τρέχουσας 
συμφωνίας και σε στενή συνεργασία με 
τους θεσμούς, ούτως ώστε να υπάρξει 
ταχεία αλλά και επιτυχής ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης».

+  Στον «αέρα» βρίσκεται το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης της χώρας, με τις τα-
μειακές ανάγκες να είναι πιεστικές και 
τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του το 
οικονομικό επιτελείο για να τις καλύψει 
ασφυκτικό. Ο υπουργός Οικονομικών Γ. 
Βαρουφάκης παραδέχθηκε ότι το θέμα 
της κάλυψης του χρηματοδοτικού κε-
νού «δεν αγγίχτηκε» στις συζητήσεις 
με τους θεσμούς, αναδεικνύοντας τη 
σημασία του προβλήματος. Και την 
ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δή-
λωσαν ότι χωρίς την ολοκλήρωση του 
ελέγχου η Ευρωζώνη δεν προτίθεται 
να εκταμιεύσει δόσεις προς την Ελ-
λάδα, ενώ στη Γερμανία καλλιεργείται 
κλίμα για νέο –τρίτο κατά σειρά– Μνη-
μόνιο από τον Ιούλιο, με πρόσθετη 
χρηματοδότηση της τάξης των 20 δισ. 
ευρώ για τη διετία 2015 - 2016.

*   Σε διψήφιο ποσοστό ανέρχεται η μεί-
ωση κατώτατου μισθού στην Ελλάδα 
σε σχέση με το 2008. Συγκεκριμένα, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Eurostat, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 
της ΕΕ όπου ο ονομαστικός ακαθάρι-
στος ελάχιστος μισθός μειώθηκε το 
2015 σε σχέση με το 2008, από 794 
σε 684 ευρώ, δηλαδή κατά -14%. Σε 
ότι αφορά τις υπόλοιπες μνημονιακές 
χώρες στην Πορτογαλία ο ελάχιστος 
μισθός αυξήθηκε κατά 19% (από 497 
σε 589 ευρώ) και στην Ιρλανδία πα-
ρέμεινε αμέταβλητος στα 1.462 ευρώ 
την ίδια περίοδο. Σε Μονάδες Αγορα-
στικής Δύναμης η μείωση στη χώρα 
μας ήταν -12%, από 865 ΜΑΔ σε 764 
ΜΑΔ όταν στη Γερμανία είναι 1.441 
ΜΑΔ. Στην Πορτογαλία ο πραγματικός 
ελάχιστος μισθός σε ΜΑΔ αυξήθηκε 
κατά 21% και στην Ιρλανδία κατά 10%.

+  Να σφίξουν τη θηλιά μέχρι ασφυξίας, 
είναι αποφασισμένοι οι Ευρωπαίοι, έτσι 
ώστε να υποχρεώσουν την ελληνική 
κυβέρνηση να συμφωνήσει τάχιστα σε 
μια λίστα μέτρων και μεταρρυθμίσεων, 
που δεν θα απέχει από τις απαιτήσεις 
του Μνημονίου. Σύμφωνα με αξιωμα-
τούχο της Ευρωζώνης, που επικαλείται 
το Reuters, «η χρηματοδοτική ασφυξία 
χρησιμοποιείται για να πείσει τους Έλ-
ληνες να αρχίσουν πολύ γρήγορα τις 
συζητήσεις για την αξιολόγηση και να 

την ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα». Ο σχεδιασμός αυτός «πατά-
ει» πάνω στο γεγονός ότι τα ταμειακά 
διαθέσιμα έχουν εξαντληθεί, με απο-
τέλεσμα να φαντάζει «βουνό» η κάλυ-
ψη δανειακών υποχρεώσεων 2,5 δισ 
ευρώ μέσα στο Μάρτιο.

* Πώς το κράτος γίνεται στην Ελλάδα 
προστάτης της φοροδιαφυγής. Κόλα-
φος είναι η αξιολόγηση του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τη φορολογική 
διοίκηση και ως εκ τούτου, οι εξαγγε-
λίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και 
συλλογής εσόδων φαντάζουν εξωπραγ-
ματικές. Παρά τις συστάσεις, ελάχιστα 
μέτρα προχώρησαν μετά τον Μάιο του 
2014, γεγονός που οφείλεται εν πολ-
λοίς στις πολιτικές παρεμβάσεις, εν 
όψει μάλιστα των εθνικών εκλογών. Το 
κλιμάκιο της αποστολής θεωρεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις για την αυτονομία της 
φορολογικής διοίκησης έχουν εξα-
ντλήσει τα περιθώριά τους ενόψει των 
τρεχόντων προβλημάτων, θεσμικών και 
μη. Επίσης, θεωρούν «ότι η έννοια της 
αυτονομίας είναι ξένη προς την παρά-
δοση διακυβέρνησης της Ελλάδας».

+  Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων με κριτήριο την αναζήτηση ερ-
γασίας (αναζητούντων εργασία) για 
τον μήνα Ιανουάριο 2015 ανήλθε σε 
864.377 άτομα. Από αυτά 459.232 
(ποσοστό 53,13%) είναι εγγεγραμμένα 
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό δι-
άστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 
μηνών, και 405.145 (ποσοστό 46,87%) 
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των 12 μηνών.

*  Το 44,8% των συνταξιούχων 
(1.189.396 από 2.654.784) παίρνουν 
συντάξεις κάτω από το σταθερό όριο 
της σχετικής φτώχειας των 665 €. 
(σταθερό όριο σχετικής φτώχειας του 
2013 από ΕΛΣΤΑΤ). Επιπλέον, από 
το σύνολο των 2.637.090 συνταξιού-
χων όλων των κατηγοριών (γήρατος, 
θανάτου, αναπηρίας), περίπου το 
1.511.000 (περίπου το 60%) λαμ-
βάνει αποδοχές μέχρι 800 ευρώ και 
αφαιρουμένων των κρατήσεων και της 
περίθαλψης το τελικό ποσό πέφτει σε 
αρκετές περιπτώσεις και κάτω από τα 
700 ευρώ. Μάλιστα, ειδικά η συντρι-
πτική πλειονότητα των συνταξιούχων 
αναπηρίας λαμβάνει αποδοχές από 
250 έως 540 ευρώ!






