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•  Εκλογές ΠΕΤ-ΟΤΕ. Αποτελέσματα και σύσταση Δ.Σ 
σελ. 4-17

•  Εκλογές ΟΜΕ-ΟΤΕ. Αποτελέσματα - Επανεκλογή  
Β. Λάμπρου σελ. 18-19
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Παρακαλούμε ενημερώστε 
μας για τις αλλαγές 

διευθύνσεων
Το μεγαλύτερο κόστος για την 

έκδοση του περιοδικού είναι τα τα-
χυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ 
χτύπησαν τον Τύπο τον Αύγουστο 
του 2011. Και εμείς στέλνουμε το 
σύνολο των εντύπων μας, κοντά 4.000 φύλλα, ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε 
λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη 
μας ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 2105241576 
ώρες γραφείου και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε περίπτωση αλλαγής.

ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Περιγραφή: Ξύλινος 
επιτραπέζιος τηλεφωνικός 
μεταλλάκτης 10 γραμμών. 
Η πρόσοψη είναι από μέ-
ταλλο και βακελίτη χρώ-
ματος μαύρου. Διακρίνο-
νται στο επάνω μέρος οι 
υποδοχές των τηλεφωνι-
κών γραμμών και σε τρεις 
σειρές από κάτω οι διακό-
πτες σύνδεσης. Στη δεξιά 
πλευρά διακρίνεται η μανιβέλλα και αριστερά το ακουστικό από βακελίτη 
τοποθετημένο στη βάση-άγκιστρο.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου τύπου εποπτεύεται από το Βρετανικό 
τμήμα της Ericsson και κυκλοφορεί επίσης και με τον κωδικό Ν105. Στον 
εξοπλισμό περιλαμβάνεται ειδική σήμανση ειδοποίησης αναπάντητων 
κλήσεων. Παρουσιάζει ειδικό τεχνικό ενδιαφέρον η λειτουργία του μηχα-
νισμού ειδοποίησης και εκκαθάρισης αναπάντητων κλήσεων.

Διαστάσεις:. 37x55x25 cm
Υλικό: Ξύλο, μέταλλο, βακελίτης

Πηγή: https://www.otegroupmuseum.gr/portal/ 
the_museum/exhibit-of-the-month

Το έκθεμα του μήνα: 
Επιτραπέζιος τηλεφωνικός μεταλλάκτης 

10 γραμμών Beeston Notts  
(Αγγλία 1940-1950)
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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 275
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TΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

Βερανζέρου 34 (5ος όροφος)
Αθήνα 104 32, τηλ. 210 5241576-8
Fax: 210 5229150, 210 5200006
E-mail: info@petote.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πανελλήνια  Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. (ΠΕΤ-ΟΤΕ)
Βερανζέρου 34 • www.petote.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Βερανζέρου 34, Αθήνα 10432
Τηλέφωνο - Fax: 210 5241586
Κινητό: 6974917502
E-mail: ctzanoudakis@ote.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ  
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μάνος Ζαρμαλής, Βαγγέλης Κουτουμάνος,  
Βασίλης Βάκος, 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.
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Στις 2 Μάρτιου ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία η εκλογική διαδι-
κασία του σωματείου μας με 

ευρεία συμμέτοχη που άγγιξε σχε-
δόν το ποσοστό του 80%!

Η εντολή που δώσατε είναι ξεκά-
θαρη δηλώνοντας την στήριξη σας 
στο σωματείο αλλά και στο πρόσω-
πο των συναδέλφων που επιλέξατε 
να σας εκπροσωπήσουν.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι το ιστορικότερο 
σωματείο στον όμιλό μας, με έτος 
ίδρυση το 1932, και συνεχόμενης 
λειτουργίας ακόμη και σε καιρό 
κατοχής και πολέμου και θα αντα-
ποκριθεί ακόμη μία φορά με υπευ-
θυνότητα -όπως έπραττε μέχρι σή-
μερα- γιατί τώρα περισσότερο από 
ποτέ είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για 
την επανεκκίνηση του σωματείου 
και την προσαρμογή του στα νέα 
δεδομένα της εργασίας μας.

Το σωματείο θα πρέπει να βελτιώ-
σει και να εξασφαλίσει καλύτερους 
όρους και συνθήκες εργασίας για τα 
μέλη του.

Σκοπός είναι να βελτιώσει τις 
αποδοχές και όλες τις πρόσθετες 
υλικές και ηθικές απολαβές του 
προσωπικού του ΟΤΕ, ανάλογα με 
τις ανάγκες τους, ώστε να εξασφα-
λίζεται πάντοτε ένα πολιτισμένο και 
ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.

Στόχος όλων μας στο νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο είναι να εκ-
συγχρονιστεί το συνδικάτο και να 
αντιμετωπίσει όλα το αντεργατικά 
νομοσχέδια καθώς και την εξέλιξη 
της τεχνολογίας η όποια έχει αντί-
κτυπο σε ορισμένα αντικείμενα της 
εργασίας μας ενώ παράλληλα είναι 
σύμμαχος μας σε άλλα.

Δεν θα περιοριστούμε στα λό-
για, αλλά θα έρθουμε πιο κοντά σε 
όλους σας για να αντιμετωπίσουμε 
από κοινού τα καθημερινά προβλή-
ματα όπως την εντατικοποίηση της 
εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα, 
τις αυθαιρεσίες των προϊσταμένων, 
τις πωλήσεις συγχρόνως με την 
τεχνική εργασία, το αξιολόγιο, την 
έλλειψη εκπαίδευσης και με βασι-
κότερο στόχο μέσα στην τριετία να 
διαμορφωθεί ενιαία κουλτούρα της 
εργασίας σε όλα τα μέλη μας.

Για να μπορέσουμε να επι-
τύχουμε τα παραπάνω και να 
δώσουμε λύσεις θα πρέπει να 
συμπορευτούν όλες οι δυνάμεις 
των παρατάξεων, οι οποίες θα 
προσφέρουν εποικοδομητικά με 

διεύρυνση του διαλόγου και με 
γνώμονα το κοινό καλό και όχι 
τα παραταξιακά συμφέροντα 
τους.

Οι εποχές έχουν αλλάξει, πλέον οι 
συνάδελφοι και κυρίως οι νέοι - που 
αποτελούν το μέλλον - δεν ενδια-
φέρονται για κόμματα, παραταξια-
κές κόντρες και κοκορομαχίες .Χρει-
άζονται εποικοδομητικές προτάσεις 
και δράσεις προς την σωστή κατεύ-
θυνση για την έμπρακτη επίλυση 
των καθημερινών προβλημάτων.

Το νέο και ανανεωμένο σε πρό-
σωπα συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ έχει 
ξεκινήσει μια ελπιδοφόρα νέα προ-
σπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, 
ιεραρχώντας τα ζητήματα, δουλεύ-
οντας καθημερινά και φροντίζοντας 
να σας εκπροσωπεί στη Διοίκηση 
δυναμικά και με αξιοπρέπεια ώστε 
να τιμήσει την εμπιστοσύνη που δεί-
ξατε με την ψήφο σας. 

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Τζανουδάκης Χρήστος 
Γραμματέας  

Δημοσίων Σχέσεων 

Εκλογές ΠΕΤ-ΟΤΕ και η επόμενη ημέρα  
για το σωματείο και τους συναδέλφους

Οι εποχές έχουν αλλάξει, 
πλέον οι συνάδελφοι 

και κυρίως οι νέοι -που 
αποτελούν το μέλλον- 
δεν ενδιαφέρονται για 
κόμματα, παραταξιακές 

κόντρες και κοκορομαχίες
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, που προέκυψε από τις εκλογές στις 26-27-28 Φεβρου-
αρίου και 1-2 Μαρτίου 2018, συνήλθε σήμερα 19/4/2018 σε Σώμα και εξέλεξε τη νέα Εκτελε-
στική Επιτροπή. 

Εκτελεστική Επιτροπή:
Πρόεδρος  Δρίτσας Νεκτάριος
Αντιπρόεδρος  Παπαμάρκου Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας  Γιαννόπουλος Δημήτριος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας  Φωλιάς Αθανάσιος
Γραμματέας Οικονομικών Γκόλιας Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας Καράμπελας Γεώργιος
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Κουτουμάνος Ευάγγελος
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Τζανουδάκης Χρήστος
Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων  Ζαρμαλής Εμμανουήλ
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας  Μπιρμπιλής Θεόφιλος
Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας  Δημητρίου Χρήστος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 
Εκτελεστική Επιτροπή στην ΠΕΤ-ΟΤΕ
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1 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4 ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6 ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

8 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

9 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

11 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

12 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13 ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

14 ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

15 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

16 ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

17 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

19 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

20 ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

21 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

22 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

23 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
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Τα συνολικά αποτελέσματα καταμέτρησης των ψηφοδελτί-
ων προτίμησης των συνδυασμών για το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο 

Αρωγής, Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αντιπροσώπων στην ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ, Εργατικό Κέντρο (ΕΚΑ), Συνέλευση Αντιπροσώπων, σύμφωνα 
και με τα προσαρτημένα πρακτικά των κατά τόπους Εφορευτικών 
Επιτροπών, έχουν ως εξής:

Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Βρισκόμαστε σε μια κατά τεκμήριο 

πολύ δύσκολη εποχή και για τα ερ-
γασιακά αλλά και για τη δραματική 
οικονομική κατάσταση της χώρας, 
η οποία αποτυπώνεται στην καθη-
μερινότητα μας με τον πιο σκληρό 
τρόπο.

Ζούμε υπό το καθεστώς μιας κυ-
βέρνησης η οποία δίνει τα πάντα 
όσο όσο προκειμένου να κρατηθεί 
στο καρεκλάκι της εξουσίας και ο 
απόηχος όλων αυτών είναι να έχου-
με μια χώρα που οι πολίτες της κα-
τρακυλάνε κάθε μέρα και πιο πολύ 
στον οικονομικό μαρασμό.

θεσμοί και αξίες πετιούνται στον 
«Καιάδα» της εξουσίας, οι άνερ-
γοι πολλαπλασιάζονται, οι νέοι με-
ταναστεύουν και οι συνταξιούχοι 
εξευτελίζονται. Ξεπουλιέται η ίδια 
η πατρίδα μας που στήθηκε με το 
αίμα των προγόνων μας, για να εξυ-
πηρετηθούν διεθνή συμφέροντα με 
σκοπό την στήριξη της «πρώτη φορά 
αριστερά» κυβέρνησης. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το 
συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ με 
τεράστια προσπάθεια έχει καταφέρει 
να κρατήσει ψηλά τη σημαία των δι-
εκδικήσεων για τους εργαζόμενους 

και να φέρει αποτελέσματα τα οποία 
κρίνονται θετικά, στην σημερινή γε-
νικότερη αρνητική συγκυρία.

Έχουμε όμως ιδιαίτερα σκληρό 
δρόμο να διαβούμε στα επόμενα 
χρόνια και αυτό απαιτεί από όλους 
μας κοινές σκέψεις και κοινούς στό-
χους για να μπορέσουμε να πετύ-
χουμε ένα εργασιακό περιβάλλον με 
ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στον 
ΟΤΕ χρειάζεται επειγόντως εκσυγ-
χρονισμό και στις σκέψεις και στις 
δράσεις αλλά και στην δομή του. Αν 
δεν αλλάξουμε εμείς σύμφωνα με 
τα δικά μας θέλω και τις δικές μας 
ρεαλιστικές επιλογές, οι αλλαγές θα 
μας επιβληθούν από το γενικότερο 
εργασιακό και συνδικαλιστικό περι-
βάλλον. Ήδη ο νέος συνδικαλιστικός 
νόμος που έφερε η «πρώτη φορά 
αριστερά» κυβέρνηση, ισοπεδώνει 
τα πάντα και οριοθετεί το οριστικό 
γκρέμισμα των εργασιακών μας κα-
τακτήσεων ολόκληρων δεκαετιών. 

Θα πρέπει να δούμε με πιο στε-
νή και ρεαλιστική προσέγγιση αυτά 
που μας ενώνουν και τα οποία είναι 
πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που 
μας χωρίζουν και κάποιες φορές 
μας απομακρύνουν επικίνδυνα. Θα 
πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να 

βλέπουν ως 
μ ο ν α δ ι κ ό 
στόχο το 
μ ι κ ρ ο π α -
ραταξ ιακό 
«εγώ» και 
να συσπειρωθούμε όλοι μαζί γύρω 
από το εργασιακό και συνδικαλιστι-
κό «εμείς». Είναι συνδικαλιστική και 
πολιτική υγεία να υπάρχουν διαφο-
ρετικές απόψεις, αυτή είναι η βάση 
της δημοκρατίας, το αντίθετο θα δη-
μιουργούσε προβληματισμό. Απλά 
η διαφορετικότητα των απόψεων 
πρέπει να αποτελέσει την απαρχή 
της «σύνθεσης απόψεων» με κοινό 
στόχο και μοναδικό σκοπό, την εξυ-
πηρέτηση των συμφερόντων των 
εργαζομένων. 

Η πλειοψηφία στην ΠΕΤ-ΟΤΕ έχει 
επιδείξει διαχρονικά ωριμότητα και 
σύνεση, αποφασιστικότητα και δυ-
ναμισμό για την υπεράσπιση των ερ-
γασιακών μας δικαιωμάτων, γι’ αυτό 
και η τεράστια αποδοχή και στήριξη 
από τους εργαζόμενους. Είμαστε 
αποφασισμένοι να κινηθούμε με 
συναινετικό πνεύμα προκειμένου να 
συνθέσουμε. Είμαστε όμως το ίδιο 
αποφασισμένοι να σταθούμε απένα-
ντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια.

Νεκτάριος Δρίτσας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ 2018

Μήνυμα Προέδρου ΠΕΤ-ΟΤΕ
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ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ:

ΤΔ
Ε

ΕΓ
ΓΕ

-
ΓΡ

ΑΜ
Μ

Ε-
ΝΟ

Ι

Ψ
ΗΦ

ΙΣ
ΑΝ

ΕΓ
ΚΥ

ΡΑ

ΑΚ
ΥΡ

Α

ΛΕ
ΥΚ

Α

Α.
Κ.

Ε.

ΣΥ
ΝΑ

Δ/
ΚΗ

 
ΑΛ

ΛΗ
ΛΕ

Γ-
ΓΥ

Η

Ε.
Σ.

Κ.

Α.
Σ.

Ε.

ΑΚ
ΟΜ

-
Μ

ΑΤ
ΙΣ

ΤΗ
 

ΕΝ
ΟΤ

ΗΤ
Α

ΑΓ
ΩΝ

ΙΣ
ΤΙ

-
ΚΗ

 Σ
Υ-

ΝΕ
ΡΓ

ΑΣ
ΙΑ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 21 17 3 1 8 5 2 1 1 0
ΑΓΡΙΝΙΟ 36 35 35 0 0 5 24 4 1 0 1
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 47 44 43 1 0 29 2 0 0 4 8
ΑΜΦΙΣΣΑ 14 13 13 0 0 3 3 0 0 6 1
ΑΡΓΟΣ 32 29 27 1 1 7 13 0 1 2 4
ΑΡΤΑ 18 18 17 1 0 12 0 0 1 4 0
ΒΕΡΡΟΙΑ 36 36 34 2 0 26 6 0 1 1 0
ΒΟΛΟΣ 50 49 48 1 0 24 1 1 21 0 1
ΔΡΑΜΑ 9 8 8 0 0 4 4 0 0 0 0
ΕΔΕΣΣΑ 19 18 17 0 1 10 0 0 4 2 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 88 79 76 1 2 21 43 9 2 0 1
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 289 263 251 7 5 162 55 18 4 8 4
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 69 64 62 1 1 37 9 0 10 4 2
ΚΑΒΑΛΑ 34 34 33 1 0 6 23 1 1 1 1
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 54 50 46 1 3 20 4 10 8 1 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 22 21 21 0 0 13 4 1 3 0 0
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19 17 17 0 0 10 4 0 1 0 2
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 20 18 0 2 13 0 1 4 0 0
ΚΕΡΚΥΡΑ 46 41 41 0 0 28 2 0 10 1 0
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 22 21 21 0 0 15 3 2 0 1 0
ΚΙΛΚΙΣ 17 16 16 0 0 13 1 1 1 0 0
ΚΟΖΑΝΗ 52 47 46 1 0 20 24 0 2 0 0
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27 26 25 0 1 20 0 1 0 4 0
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 40 37 37 0 0 22 8 0 3 0 4
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 52 43 43 0 0 19 4 18 0 2 0
ΛΑΜΙΑ 59 54 54 0 0 32 17 0 1 1 3
ΛΑΡΙΣΑ 40 40 40 0 0 37 0 3 0 0 0
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 36 35 33 0 2 23 1 3 0 4 2
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 27 27 26 0 1 6 8 0 3 4 5
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 46 39 39 0 0 20 10 0 7 0 2
ΞΑΝΘΗ 30 30 30 0 0 13 8 2 0 7 0
ΠΑΤΡΑ 125 118 108 4 6 40 53 7 2 2 4
ΠΡΕΒΕΖΑ 24 19 19 0 0 9 4 5 1 0 0
ΠΥΡΓΟΣ 39 37 36 0 1 23 8 0 4 0 1
ΡΕΘΥΜΝΟ 20 17 16 0 1 4 4 4 1 2 1
ΡΟΔΟΣ 91 80 77 2 1 24 1 25 0 24 3
ΣΑΜΟΣ 28 23 23 0 0 15 5 0 1 2 0
ΣΕΡΡΕΣ 25 21 18 3 0 14 0 4 0 0 0
ΣΠΑΡΤΗ 34 28 28 0 0 20 0 1 4 3 0
ΤΡΙΚΑΛΑ 23 23 22 1 0 9 12 0 1 0 0
ΤΡΙΠΟΛΗ 35 31 31 0 0 9 8 2 1 10 1
ΧΑΛΚΙΔΑ 74 70 69 1 0 61 2 3 3 0 0
ΧΑΝΙΑ 32 31 26 1 4 11 3 2 9 1 0
ΧΙΟΣ 24 21 18 1 2 7 5 0 0 1 5
ΣΥΝΟΛΟ 1949 1794 1725 34 35 924 391 130 117 103 60

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΤΔ
Ε

ΕΓ
ΓΕ

ΓΡ
ΑΜ

-
Μ

ΕΝ
ΟΙ

Ψ
ΗΦ

ΙΣ
ΑΝ

ΕΓ
ΚΥ

ΡΑ

ΑΚ
ΥΡ

Α

ΛΕ
ΥΚ

Α

ΑΚ
Ε

ΣΥ
Ν/

ΚΗ
  

ΑΛ
ΛΗ

ΛΕ
Γ-

ΓΥ
Η

ΑΣ
Ε

Ε.
Σ.

Κ.

ΑΚ
ΟΜ

-
Μ

ΑΤ
ΙΣ

ΤΗ
 

ΕΝ
ΟΤ

ΗΤ
Α 

ΑΓ
ΩΝ

ΙΣ
ΤΙ

-
ΚΗ

 Σ
ΥΝ

ΕΡ
-

ΓΑ
ΣΙ

Α 

ΑΤΤΙΚΗ 1737 1398 1362 16 20 665 166 206 167 64 94
ΕΠΑΡΧΙΑ 1949 1794 1725 34 35 924 391 117 130 103 60
ΣΥΝΟΛΟ 3686 3192 3087 50 55 1589 557 323 297 167 154

 Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγμένους για όλα τα παραπάνω 
όργανα με τους αναπληρωματικούς ανά παράταξη. 
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης 1274

2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος 1203

3 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Νικόλαος 1198

4 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σταύρος 1153

5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ελευθέριος 1149

6 ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γεώργιος 1122

7 ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος 1117

8 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ευάγγελος 1113

9 ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανδρέας 1098

10 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνθιμος 1086

11 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 1072

12 ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βασίλειος 1068

13 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χρήστος 1063

14 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πέτρος 1054

15 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ 1049

16 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ανδρέας 1039

17 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Εμμανουήλ 1033

18 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημήτριος 1031

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημήτριος 1028

2 ΙΜΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασίλειος 1021

3 ΣΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεόδωρος 1019

4 ΡΟΖΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ιωάννης 1003

5 ΜΠΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παναγιώτης 997

6 ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αστέριος 983

7 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χρήστος 979

8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παύλος 965

9 ΜΠΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χρήστος 953

10 ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χρήστος 936

11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαήλ 922

12 ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γεράσιμος 911

13 ΓΟΡΓΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απόστολος 899

14 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Απόστολος 883

15 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σπυρίδων 872

16 ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σταμάτιος 866

17 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθανάσιος 862

18 ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρήστος 832

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 510

2 ΖΑΡΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 478

3 ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 476

4 ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 469

5 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 461

6 ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 455

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 431

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 423

3 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 416

4 ΚΑΤΣΙΑΡΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 393

5 ΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 389

6 ΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 350

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 88

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 35
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 35

Για Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 3686
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3192 Εκλογικό μέτρο: 88
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 105 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3087 A’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ B΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΚΕ 1589 18 5 - - - - 18
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 557 6 29 - - - - 6
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 167 1 79 1 - - - 2
ΕΣΚ 297 3 33 - - - - 3
ΑΣΕ 323 3 59 1 - - - 4
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 154 1 66 1 - - - 2
ΣΥΝΟΛΟ 3087 32 - 3 - - - 35
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 114

2 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109

3 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 96

4 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 88

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΖΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76

2 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71

3 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66

4 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100

2 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΝΤΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81

2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρίνος 78

2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος 72

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 68

2 ΤΖΗΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ Κωνσταντίνος 61

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 441

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 7
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 7

Για Εξελεγκτική Επιτροπή ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 3686

ΨΗΦΙΣΑΝ: 3192 Εκλογικό μέτρο: 441

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 105 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 3087 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΑΚΕ 1589 3 266 1 - - - 4

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 557 1 116 - 116 - 116 1

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 167 - 167 - 167 - 167 -

ΕΣΚ 297 - 297 - 297 1 - 1

ΑΣΕ 323 - 323 - 323 1 - 1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 154 - 154 - 154 - 154 -

ΣΥΝΟΛΟ 3087 4 - 1 - 2 - 7

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 101

2 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78

3 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 76

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΧΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75

2 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 39

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 84

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39

Για Αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 71

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 43
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 43

Για Αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 3686

ΨΗΦΙΣΑΝ: 3192 Eκλογικό μέτρο: 71

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 105 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 3087 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΑΚΕ 1589 22 27 - - - - 22

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 557 7 60 1 - - - 8

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 167 2 25 - - - - 2

ΕΣΚ 297 4 13 - - - - 4

ΑΣΕ 323 4 39 1 - - - 5

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 154 2 12 - - - - 2

ΣΥΝΟΛΟ 3087 41 - 2 - - - 43

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ιωάννης 1154

2 ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ιωάννης 1004

3 ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ Λεωνίδας 945

4 ΓΑΝΤΖΟΓΙΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Λουκάς 887

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ευάγγελος 715

2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στυλιανός 690

3 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευάγγελος 502

4 ΒΑΛΑΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Δημήτριος 421

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΧΟΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 167

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΜΥΡΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 155

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 69

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018 ƒ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 511

2 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 507

3 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΥΣΣΙΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 492

4 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 478

5 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 463

6 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 451

7 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 439

8 ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 428

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 413

2 ΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 408

3 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 401

4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 392

5 ΧΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 387

6 ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 381

7 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 375

8 ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 374

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος 1356 

2 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης 1344 

3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος 1340 

4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος 1337 

5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ελευθέριος 1331 

6 ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλίας 1326 

7 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημήτριος 1313 

8 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Νικόλαος 1311 

9 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γεώργιος 1308 

10 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασίλειος 1302 

11 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Απόστολος 1290 

12 ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος 1283 

13 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Διονύσιος 1280 

14 ΣΤΡΙΚΟΣ-ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημήτριος 1271 

15 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σταύρος 1263 

16 ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χρήστος 1254 

17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σπυρίδων 1244 

18 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημήτριος 1237 

19 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Παναγιώτης 1231 

20 ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σταμάτιος 1227 

21 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Παναγιώτης 1219 

22 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ιωάννης 1212 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Ιωάννης 1208 

2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φώτιος 1101 

3 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ιωάννης 1093 

4 ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στέφανος 1090 

5 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χαράλαμπος 1088 

6 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κωνσταντίνος 1061 

7 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χρήστος 1047 

8 ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Παναγιώτης 1039 

9 ΖΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δημήτριος 1021 

10 ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νικόλαος 1013 

11 ΑΔΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γρηγόριος 1001 

12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γεώργιος 992 

13 ΛΑΓΓΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Νικόλαος 985 

14 ΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντώνιος 973 

15 ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος 961 

16 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κυριάκος 953 

17 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης 951 

18 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Νεόφυτος 944 

19 ΛΙΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημήτριος 915 

20 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιωάννης 909 

21 ΤΖΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναθαναήλ 897 

22 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης 895 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 127

2 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 92

3 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 86

4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 

5 ΖΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 69

2 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67

3 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60

4 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55

5 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 53 
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Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Το εκλογικό μέτρο είναι: 1543

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 2
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 2

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 3686
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3192 Εκλογικό μέτρο: 1543
ΑΚΥΡΑ– ΛΕΥΚΑ: 105 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3087 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΑΚΕ 1589 1 46 - 46 - - 1

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 557 - 557 - 557 1 - 1

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 167 - 167 - 167 - - -

ΕΣΚ 297 - 297 - 297 - - -

ΑΣΕ 323 - 323 - 323 - - -

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 154 - 154 - 154 - - -

ΣΥΝΟΛΟ 3087 1 - - - 1 - 2

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Στυλιανός 1010

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Σταμάτιος 912

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 227

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 164

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 102

2 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99

3 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 78

4 ΧΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56

2 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55

3 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40

4 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 39

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 88

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77

2 ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος 92

2 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρίνος 85

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΟΜΕ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κωνσταντίνος 74

2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 65
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Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 3087

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 1
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 1

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 3686
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3192 Eκλογικό μέτρο: 3087
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 105 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3087 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΑΚΕ 1589 - 1589 - 1589 1 - 1

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 557 - 557 - 557 - 557 -

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΠΕΤ-ΟΤΕ 167 - 167 - 167 - 167 -

ΕΣΚ 297 - 297 - 297 - 297 -

ΑΣΕ 323 - 323 - 323 - 323 -

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 154 - 154 - 154 - 154 -

ΣΥΝΟΛΟ 3087 - - - - 1 - 1

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νικόλαος 1033

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος 160

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 3087

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 1
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 1

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 3686
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3192 Εκλογικό μέτρο: 3087
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 105 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 3087 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΑΚΕ 1589 - 1589 - 1589 1 - 1

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 557 - 557 - 557 - - -

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 167 - 167 - 167 - - -

ΕΣΚ 297 - 297 - 297 - - -

ΑΣΕ 323 - 323 - 323 - - -

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 154 - 154 - 154 - - -

ΣΥΝΟΛΟ 3087 - - - - 1 - 1

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΤΑΠ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΒΟΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεωνίδας 997

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για ΤΑΠ-ΟΤΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΤΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος 102
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος 590

2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος 578

3 ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρήστος 569

4 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Παναγιώτης 556

5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Κωνσταντίνος 504

6 ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νικόλαος 490

7 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημήτριος 481

8 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεόδωρος 465

9 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Βασίλειος 448

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης 431

2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντώνιος 420

3 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ιωάννης 409

4 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ Σταύρος 392

5 ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρέας 375

6 ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Δημήτριος 368

7 ΚΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εμμανουήλ 336

8 ΚΑΡΑΤΑΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κωνσταντίνος 311

9 ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Παναγιώτης 307

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 143

2 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 129

3 ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 126

2 ΜΕΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 125

3 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 125

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 123

2 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74

3 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 68

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62

2 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59

3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57

Για Αντιπροσώπους στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 70

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 19
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 19

Για το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1388 Εκλογικό μέτρο: 70
ΑΚΥΡΑ: ΛΕΥΚΑ: 53 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
EΓΚΥΡΑ: 1335 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 

ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ
ΑΚΕ 628 8 68 1 - - - 9

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 184 2 44 1 - - - 3

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 45 - 45 - - - - 0

ΕΣΚ 173 2 33 1 - - - 3

ΑΣΕ 213 3 3 - - - - 3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 92 1 22 - - - - 1

ΣΥΝΟΛΟ 1335 16 - 3 - - - 19
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος 30

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος 28

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 91

2 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 66

3 ΧΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για Ε.Κ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45

2 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 34

3 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 29

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Το εκλογικό μέτρο είναι: 33

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 40
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 40

Για την ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1388 Εκλογικό μέτρο: 33

ΑΚΥΡΑ: ΛΕΥΚΑ: 45 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 1343 Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΑΚΕ 655 19 28 1 - - - 20

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 170 5 5 - - - - 5

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 51 1 18 - - - - 1

ΕΣΚ 179 5 14 - - - - 5

ΑΣΕ 204 6 6 - - - - 6

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 84 2 18 1 - - - 3

ΣΥΝΟΛΟ 1343 38 - 2 - - - 40
Λόγω ισοβαθμίας στην Γ’ Κατανομή για μια έδρα, μεταξύ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, η έδρα κατόπιν κλήρωσης 
πηγαίνει στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.



ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ16

�  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 132

2 ΜΕΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 130

3 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 129

4 ΧΗΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 126

5 ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 122

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 121

2 ΓΙΩΤΑΚΟΣ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120

3 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ 117

4 ΤΣΙΡΙΜΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 115

5 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 112

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153

2 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 148

3 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 145

4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 142

5 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 138

6 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 135

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΕ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 128

2 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 125

3 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 122

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 120

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 117

6 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 110

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος 602

2 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης 595

3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος 591

4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ελευθέριος 585

5 ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Θεόδωρος 490

6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΔΑΜ Γεώργιος 483

7 ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ευστάθιος 479

8 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασίλειος 468

9 ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ιωάννης 465

10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεώργιος 460

11 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χρήστος 457

12 ΨΙΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Νικόλαος 453

13 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γεώργιος 448

14 ΚΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηλίας 442

15 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης 439

16 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κωνσταντίνος 431

17 ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σωτήριος 427

18 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπυρίδων 426

19 ΡΟΖΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ιωάννης 421

20 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος 415

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΕ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Απόστολος 411

2 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνθιμος 408

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος 407

4 ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βασίλειος 405

5 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ευάγγελος 401

6 ΣΥΜΕΟΝΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σάββας 395

7 ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αναστάσιος 393

8 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γρηγόριος 388

9 ΡΑΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χρήστος 385

10 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σπυρίδων 381

11 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χρυσόστομος 377

12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 372

13 ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γεράσιμος 369

14 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ιωάννης 366

15 ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γεώργιος 355

16 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κωνσταντίνος 351

17 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φώτιος 347

18 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ 344

19 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χρήστος 341

20 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στυλιανός 336
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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 Δικηγόροι Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
 ΠΛΕΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΔΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΤΣΑΓΓΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 87

2 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 57

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 56

4 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 52

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 49

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΚ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48

2 ΧΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44

3 ΜΠΟΛΟΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27

4 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26

5 ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 31

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος 31

2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος 28

3 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρίνος 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για Σ.Α.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ

1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 18

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γεώργιος 18

3 ΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος 13
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�  44ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕ ΟΤΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 
44ο εκλογικό συνέδριο 
της ΟΜΕ ΟΤΕ στις 18 έως 

20 Μαΐου 2018 στην Τέμενη Αι-
γίου. Την έναρξη του συνεδρίου 
κήρυξε ο Πρόεδρος της ΟΜΕ ΟΤΕ 
Βασίλης Λάμπρου, ο οποίος κατά 
την εναρκτήρια ομιλία του μεταξύ 
άλλων τόνισε την αναγκαιότητα 
ειλικρινούς διαλόγου και διαρκούς 
διαβούλευσης με την διοίκηση του 
ΟΤΕ για την επίτευξη και τη με-
γιστοποίηση αμοιβαία επωφελών 
συμφωνιών. Στο συνέδριο αναδεί-
χτηκαν με επάρκεια τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 
στον Όμιλο ΟΤΕ και οι τρόποι επί-
λυσής τους.

Η επένδυση στον ανθρώπινο 
παράγοντα είναι ο σίγουρος δρό-
μος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
εταιρίας. Η εφαρμογή της σύμβα-
σης, οι νέες προσλήψεις, η ενίσχυση 
των χαμηλά αμειβόμενων εργαζο-
μένων πρώτης γραμμής, η εξάλει-
ψη ακραίων φαινομένων εντατικο-
ποίησης, αλλά και η προετοιμασία 

για την επόμενη σύμβαση είναι οι 
κυρίαρχοι στόχοι της Ομοσπονδίας 
μας. Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι πρέπει ο ΟΤΕ να αποτε-
λεί μόνιμη, σταθερή και όχι περιστα-
σιακή επιλογή καριέρας των νέων 
ταλαντούχων συναδέλφων πρώτης 
γραμμής.

Στο πλαίσιο αυτό η διετής ΣΣΕ 
2018 - 19 βελτίωσε μισθολογι-
κά τους χαμηλά αμειβόμενους συ-
ναδέλφους, κυρίως όμως, η διοίκη-
ση του Ομίλου ΟΤΕ συναποδέχτηκε 
και συνυπέγραψε τη χορήγηση πρό-

σθετου ποσού για κουπόνια διαβί-
ωσης στο χαμηλότερο όριο μισθών. 
Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση απο-
δέχεται ως κατώτερο όριο μισθού 
αυτό που διεκδικούμε και που πρέ-
πει να είναι τα 1.300 ευρώ μικτά, 
παρότι σήμερα απέχουμε ακόμα αρ-
κετά από αυτό.

Η ΣΣΕ 2018 – 19 δείχνει την κα-
τεύθυνση προς την οποία πρέπει να 
κινηθούμε όλοι μαζί. Η στρατηγι-
κή επιλογή της ΟΜΕ ΟΤΕ και στην 
σύμβαση που υπογράψαμε, αλλά 
και στη νέα για την οποία ξεκινάμε 
τη διαπραγμάτευση το 2019 είναι 
η εξάλειψη των μισθολογικών και 
εργασιακών ανισοτήτων, εστιάζο-
ντας στην ενίσχυση των εργαζομέ-
νων που ξεκινούν τώρα την καριέρα 
τους στον  Όμιλο ΟΤΕ. 
Βασικές διεκδικήσεις της ΟΜΕ 
ΟΤΕ για όλους: 

•  Ομιλική σύμβαση
• Διασφάλιση θέσεων εργασίας
•  Αυξήσεις μισθών
•  Εξάλειψη ανισοτήτων
Να σημειωθεί πως υπερψηφίστη-

κε ο οικονομικός και διοικητικός 
απολογισμός.

44ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕ ΟΤΕ

19 Μαΐου: Οι σύνεδροι κρατούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων19 Μαΐου: Οι σύνεδροι κρατούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων
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44ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕ ΟΤΕ ƒ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΕ

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝ1

3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ1

4 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΕ

5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΕ

6 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΕ

7 ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ1

8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ1

9 ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝ1

11 ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜ. ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΕ

12 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΕ

13 ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.

14 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝ1

15 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

16 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΕ

17 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚΕ

18 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝ1

19 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΖΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΕ

20 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΚΕ

21 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΕ

22 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΕ

23 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

24 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΑΣΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝ1

25 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΥΝ1

26 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ1

27 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΚ

28 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΣΚ

29 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚΕ

30 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΑΚΕ

31 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝ1

32 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝ1

33 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΕ

34 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΡΙΚΟΣ-ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΕ

35 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΕ
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΤΕ,  
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ - ΦΑΝΑΡΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο παράδεισος για τους συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΤΕ,  
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ - ΦΑΝΑΡΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο παράδεισος για τους συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους

Με τη συλλογική σύμβαση του 
1988, αποφασίζεται η δημι-
ουργία του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (όρος 

13 της ετήσιας συλλογικής σύμβασης 
εργασίας). Στις 12 Ιουνίου 1989 υπο-
γράφονται μεταξύ της διοίκησης του 
ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ το ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύστασης του ΟΠΑΚΕ 
ΟΤΕ (Οργανισμός Παραθεριστικών 
Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ) και το 
καταστατικό λειτουργίας του.

Από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχει 
μια συνεχής ανοικοδόμηση και στα 
δύο παραθεριστικά κέντρα. Τα εκά-
στοτε διοικητικά συμβούλια, με τη συ-
νεισφορά της διοίκησης του ομίλου, 
δουλεύουν αδιάκοπα, ώστε να βελτι-
ώνουν τις υπηρεσίες και να παρέχουν 
όσο το δυνατόν καλύτερες διακοπές 
στους συναδέλφους.

Το παραθεριστικό κέντρο Αιγίου 
εκτείνεται σε μία απόσταση 80 στρεμ-
μάτων και διαθέτει συνολικά 105 οικί-
σκους. Υπάρχει υποδομή και χώρος για 
τροχόσπιτα και σκηνές. Η ιστορία του 
ξεκινά από τις αρχές του 1984 όταν 
η ΟΜΕ ΟΤΕ και η διοίκηση του ΟΤΕ 
αγόρασαν ένα παραθαλάσσιο οικόπε-
δο στην Τέμενη Αιγίου.

Το παραθεριστικό κέντρο στο Φα-
νάρι διαθέτει 66 οικίσκους και εκτεί-
νεται σε μια έκταση 28 στρεμμάτων. 
Η ιστορία του ξεκινά το 1985 όταν ο 
ΟΤΕ παραχώρησε ιδιόκτητο οικόπεδο 
στο Φανάρι Κομοτηνής, προκειμένου 
να δημιουργηθεί και δεύτερο παραθε-
ριστικό κέντρο.

Και τα δυο καταλύματα προσφέρουν 
ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών κα-

θώς στους χώρους υπάρχουν εγκατα-
στάσεις εστίασης, γήπεδα ποδόσφαι-
ρου, μπάσκετ και βόλεϊ.

Για τους μικρούς μας φίλους υπάρ-
χουν παιδικές χάρες και πλούσια προ-
γράμματα εκδηλώσεων όπως χοροί, 
θεατρικό, παιδαγωγοί.

Επίσης και τα δύο κέντρα διαθέτουν 
παραλίες για μπάνιο, μπαρ, όργανα 
γυμναστικής.

Τις καλοκαιρινές περιόδους υπάρχει 
ιατρός, ναυαγοσώστης, γυμναστές και 
παιδαγωγοί.

Οι χώροι είναι περιφραγμένοι και 
για λόγους ασφάλειας υπάρχουν φύ-
λακες όλη την ημέρα.

Το μόνιμο και εποχικό προσωπικό, 
υπό την καθοδήγηση των μελών του 
Δ.Σ του ΟΠΑΚΕ, δουλεύει όλο το χρό-
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Τον Φεβρουάριο του 2017, ανα-
συγκροτήθηκε το Δ.Σ του Ο.Π.Α.Κ.Ε 
ΟΤΕ με απώτερο στόχο την συνέχεα 
και την εξέλιξη του έργου που κληρο-
νομήσαμε από τα προηγούμενα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δουλεύοντας συντονισμένα και 
ομαδικά, προσπαθήσαμε να διασφα-
λίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών 
που έχουμε κληθεί να προσφέρουμε 
σε όλους εσάς, και στις οικογένειές 
σας, έχοντας την στήριξη και την συ-
νεισφορά των μετόχων (ΟΜΕ ΟΤΕ & 
Διοίκηση ΟΤΕ).

Ως εκ τούτου, αποτέλεσμα των 
ανωτέρω είναι, να μιλάμε σήμερα με 
έργα:

•  Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τρι-
ών (3) νέων οικίσκων - στο Π.Κ. 
Τέμενης - για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Πλήρως εξοπλισμένοι 
και με όλες τις απαραίτητες προ-
διαγραφές, είναι πλέον έτοιμοι να 
φιλοξενήσουν τους συναδέλφους 
μας και τις οικογένειές τους, για 
την Θερινή Περίοδο του 2018.

•  Κατασκευάστηκε νέα πιστοποι-
ημένη παιδική χαρά – στο Π.Κ. 
Τέμενης - για τους μικρούς μας 
φίλους και είμαι σίγουρη ότι, 
τόσο το εικαστικό όσο και το ποι-
οτικό της αποτέλεσμα, θα εντυ-
πωσιάσει όλους τους επισκέπτες. 
Παράλληλα, στο παραθεριστικό 
κέντρο στο Φανάρι, βρίσκεται σε 
εξέλιξη η συντήρηση της παιδικής 
χαράς, με την αντικατάσταση και 
την προμήθεια νέων οργάνων.

•  Προμηθευτήκαμε καινούργια πο-
δήλατα - και στα δύο (2) Π.Κ. - για 
όσους θέλουν να συνδυάσουν τις 
διακοπές τους, με την άθληση.

•  Ολοκληρώθηκε η σκίαση των 
εσωτερικών χώρων, σε πενήντα 

δύο (52) οικίσκους στο Π.Κ. της 
Τέμενης, ενώ έπεται κατά την θε-
ρινή περίοδο και για το Π.Κ. Φα-
ναρίου.

•  Βρίσκεται σε εξέλιξη, η προμήθεια 
απινιδωτών σε κεντρικά σημεία 
των παραθεριστικών κέντρων.

•  Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, η 
συντήρηση του χώρου των γηπέ-
δων στην Τέμενη και στο Φανάρι, 
καθώς επίσης και ο χώρος των 
σκηνών στο παραθεριστικό κέ-
ντρο της Τέμενης.

•  Προστέθηκαν νέοι προορισμοί, σε 
όλη την περιφέρεια της Ελλάδας 
και συνεργαστήκαμε με νέα ποιο-
τικά ξενοδοχειακά καταλύματα.

•  Έγινε αποδεκτό το αίτημά μας για 
μεταφορά της υποδομής του site 
του Ο.ΠΑ.ΚΕ σε server του ΟΤΕ

Σε αυτό το σημείο, θέλω να ανα-
φερθώ και σε μία ανάγκη που έφερε 
στο προσκήνιο μία ιδέα. Αφορά την 
ανάγκη αντικατάστασης των παλαι-
ών οικίσκων και την ιδέα εγκατάστα-
σης νέων σύχρονων προκατασκευα-
σμένων οικίσκων, φιλικούς προς το 
περιβάλλον και σύμφωνα με το ύφος 
των παραθεριστικών κέντρων. Είναι 
νωρίς να προβώ σε περαιτέρω λε-
πτομέρειες, αλλά σας διαβεβαιώ ότι 
στην επόμενη έκδοση του περιοδικού 
σας, θα μιλήσουμε μέ έργα.

Εύη Ξανθάκη
Πρόεδρος ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ

Μήνυμα Προέδρου 
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

νο για τη συντήρηση των εγκαταστά-
σεων καθώς και για την ολοκλήρωση 
νέων έργων. 

Στις δύσκολες αυτές εποχές που 
ζούμε οι διακοπές μέσω του ΟΠΑΚΕ 
-ΟΤΕ δίνουν τη δυνατότητα στους συ-
ναδέλφους και στις οικογένειές τους 
να απολαύσουν οικονομικές και ποιο-
τικές διακοπές.

Ακόμη στα παραθεριστικά κέντρα 
υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυ-
χθούν κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα 
στις οικογένειες των συναδέλφων και 
να γνωριστούμε καλύτερα περνώντας 
στιγμές ψυχαγωγίας και ξεφεύγοντας 
από τη ρουτίνα και τα καθημερινά ερ-
γασιακά προβλήματα.
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Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο 
που συμβαίνει στον εργαζό-
μενο κατά την διάρκεια της 

εργασίας ή με αφορμή την εργασία 
και το οποίο οφείλεται σε απότομο 
γεγονός, βίαιο γεγονός, εφ’ όσον 
αυτό προκάλεσε στον εργαζόμε-
νο ανικανότητα να εργασθεί πάνω 
από 4 ημέρες ή και απώλεια ζωής 
ακόμα. Βίαιο γεγονός, σημαινει,-
να υπάρχει έκτακτη και αιφνίδια 
επίδραση εξωτερικού παράγοντα, 
που δεν έχει σχέση με την οργανι-
κή κατάσταση του εργαζόμενου. Η 
επίδραση αυτή μπορεί να έχει σαν 
αιτία την επιβάρυνση των όρων ερ-
γασίας κάτω από απρόβλεπτες και 
έκτακτες συνθήκες Συνεπώς προϋ-
πάρχουσα ασθένεια, η οποία εκδη-
λώνεται ή επιδεινώνεται κατά την 
εκτέλεση της εργασίας κάτω από 
κανονικές συνθήκες δεν αποτελεί 
εργατικό ατύχημα. Αν όμως η ασθέ-

νεια προήλθε κατά την εκτέλεση της 
εργασίας κάτω από εξαιρετικές και 
ασυνήθιστες συνθήκες χαρακτηρί-
ζεται ως εργατικό ατύχημα. 

Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι 
υπέρμετρη προσπάθεια του εργαζό-
μενου που προκάλεσε θάνατο ή ανι-
κανότητα για εργασία είναι εργατικό 
ατύχημα.

z  Έτσι, οξύ έμφραγμα μυοκαρδί-
ου, που προκλήθηκε από ασυ-
νήθιστους όρους εργασίας και 
δυσμενείς συνθήκες κρίθηκε 
από τα Δικαστήρια ότι αποτελεί 
εργατικό ατύχημα.

z  Εργατικό ατύχημα έχει κριθεί 
επίσης οτιδήποτε αποτελεί επι-
δείνωση προϋπάρχουσας ασθέ-
νειας, που προκλήθηκε από 
υπέρμετρη προσπάθεια που 
κατέβαλε ο εργαζόμενος κατά 
την εκτέλεση της εργασίας του 
κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς 
συνθήκες.

z  Ακόμα σαν εργατικό ατύχημα 
έχει χαρακτηριστεί εκείνο που 
συνέβη εξαιτίας ανάθεσης βα-
ρείας εργασίας σε μη αποθερα-
πευθέντα εργαζόμενο.

Οι σχετικές με τα εργατικά ατυ-
χήματα διατάξεις καλύπτουν τρεις 
περιπτώσεις ατυχημάτων: 

 Κατά την εκτέλεση της εργα-
σίας 
 Εκείνα που συμβαίνουν κατά την 
εκτέλεση της εργασίας σαν άμε-

ση συνέπεια αυτής (τραυματισμός 
του εργαζομένου από μηχάνημα, 
πτώση κατά την εκτέλεση της ερ-
γασίας κλπ). 

Με αφορμή την εργασία 
 Εκείνα που συμβαίνουν με αφορ-
μή την εργασία, δηλαδή εκτός του 
τόπου και του χρόνου εργασίας, 
με την προϋπόθεση να έχουν έστω 
και έμμεση σχέση με την εργασία. 
Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι 
αποτελούν εργατικά ατυχήματα 
και εκείνα που συμβαίνουν κατά 
την μετάβαση στην εργασία, ή 
κατά την ενέργεια μιας πράξης 
προς το συμφέρον του εργοδότη, 
ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή 
κατά την διάρκεια της μεσημβρι-
νής διακοπής στον τόπο της εργα-
σίας κατά την προσέλευση ή ανα-
χώρηση και για χρονικό διάστημα 
μιας ώρας αντίστοιχα. 

Από επαγγελματική ασθένεια 
 Εκείνα που οφείλονται σε επαγ-
γελματική ασθένεια. Επαγγελμα-
τικές ασθένειες είναι αυτές που 
οφείλονται στις επιδράσεις των 
συνθηκών εργασίας, όπως ανα-
λυτικά αναφέρονται στον Κανονι-
σμό Ασθένειας του ΙΚΑ. Ευρύτερα, 
όμως, και κάθε επιδείνωση προϋ-
πάρχουσας ασθένειας που συνέβη 
λόγω εξακολούθησης της αυτής 
εργασίας αποτελεί επίσης εργατι-
κό ατύχημα. 

Ορισμός εργατικού 
ατυχήματος για τα θέματα 

εργασία - ασφαλιστικά
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Εκτός από την κανονική τους 
άδεια, οι εργαζόμενοι που εί-
ναι μαθητές ή σπουδαστές ή 

φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων 
οποιουδήποτε τύπου και οποιασ-
δήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή 
εποπτευομένων από το Δημόσιο 
με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται 
να λάβουν από τον εργοδότη τους 
και πρόσθετη άδεια άνευ αποδο-
χών διαρκείας 30 εργάσιμων ημε-
ρών (ΕΓΣΣΕ 96 άρθρο 7), συνεχών 
ή διακεκομμένων κατ’ έτος για τη 
συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Την 
ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν 
όλοι οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες 
σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, 
αλλά μόνο για την προβλεπόμενη 
διάρκεια των σπουδών που κάθε 
φορά παρακολουθεί ο εργαζόμε-
νος,προσαυξημένη κατά δύο έτη, 
ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύ-
θηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα και 
ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 
1 χρόνο υπηρεσίας στον εργοδότη. 

Η ιδιότητα του μαθητή,σπουδα-
στή, φοιτητή και η συμμετοχή του 
στις εξετάσεις αποδεικνύεται με 
βεβαίωση της σχολής του που υπο-
βάλλεται στον εργοδότη από τον 
εργαζόμενο. Σημειώνεται ότι με το 
υπ΄αριθμόν 2674/2002 έγγραφο 
του Υπ. Εργασίας γίνεται δεκτό ότι 
την άδεια εξετάσεων δικαιούνται 
και όσοι παρακολουθούν προγράμ-
ματα στα Ανοικτά Πανεπιστήμια, 
εφ΄όσον ανήκουν στα ιδρύματα του 
Δημόσιου Τομέα ή εποπτεύονται 
απ΄ αυτό.

Προϋποθέσεις καταβολής 
αποδοχών από τον ΟΑΕΔ

Για τους ανήλικους εργαζόμενους 
που είναι συγχρόνως μαθητές ή 
σπουδαστές ο Ν. 1837/ 89, ορίζει 
ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή 
τους στις εξετάσεις άδεια άνευ απο-
δοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή 
τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσε-
ων.Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 14 ημέρες συνολικά 
και οι αποδοχές καταβάλλονται από 
τον ΟΑΕΔ. 

Οι μαθητές,σπουδαστές και φοι-
τητές που εργάζονται στο Δημόσιο 
ή ΝΠΔΔ δικαιούνται άδεια 14 ημε-
ρών με αποδοχές. 

Άδεια εξετάσεων σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας 
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτο-
ρικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής, δικαιού-
νται άδεια 10 εργασίμων ημερών. 
Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών 
από τον εργοδότη, χορηγείται σε 
συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και 
ανεξάρτητα από την ηλικία του/της 
δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη 
(ΕΓΣΣΕ 2004-05,άρθρο 10).

Πηγή: http://www.kepea.gr 
/article.php?id=1636

Πότε ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 
σπουδών (Ν.1346/83 άρθρο 2)
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Τι είναι ο ΕΛΕΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ;
Ο Ε.Λ.Ε.Α. ΠΕΤ-ΟΤΕ ουσιαστι-

κά είναι ένα Ταμείο εφάπαξ που 
απευθύνεται μόνο στα μέλη της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
αυτού του ταμείου είναι το γεγο-
νός ότι δεν έχει βαρίδια. Δηλαδή 
δεν λειτουργεί όπως άλλα ταμεία 
όπου οι εισφορές των εργαζο-
μένων χρησιμοποιούνται για την 
απονομή εφάπαξ στους ήδη συ-
νταξιούχους και στις εθελούσιες 
συνταξιοδοτήσεις με αποτέλεσμα 
να διαμορφώνονται ελλειμματικά 
αποθεματικά.

Η φιλοσοφία του ΕΛΕΑ είναι κε-
φαλαιοποιητική, για το λόγο αυτό 
ο κάθε εργαζόμενος μέλος του 
ταμείου έχει την δική του ατομι-
κή μερίδα και δεν μπορεί κανείς 
να εισπράξει από την μερίδα άλ-
λου συναδέλφου. Κάθε μήνα γί-
νεται μια συμβολική εισφορά από 
κάθε ασφαλισμένο η οποία πάει 
αυτόματα στην ατομική του με-
ρίδα. Ταυτόχρονα κάθε τρεις (3) 
μήνες η Εθνική ΑΕΔΑΚ καταθέτει 
ένα μπόνους περίπου 25.000 έως 
30.000 Ευρώ το οποίο καταμερί-
ζεται αυτόματα και ισόποσα στις 
ατομικές μερίδες των ασφαλισμέ-
νων. Επίσης με την επαγγελματική 
διαχείριση που γίνεται στα χρή-
ματα αυτά, υπάρχει μια επιπλέον 
σημαντική ενίσχυση των ατομικών 
μερίδων των ασφαλισμένων.

Τι αποκομίζει ένα μέλος 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ που είναι 

ασφαλισμένος στον ΕΛΕΑ;
Η συμβολική εισφορά του κάθε 

συναδέλφου προς τον ΕΛΕΑ είναι 
μηνιαίως 3 έως 4 ευρώ. Ο ΕΛΕΑ 
λοιπόν ο οποίος ιδρύθηκε το 
2002, σήμερα 16 χρόνια μετά την 
λειτουργία του αποδίδει στους συ-
ναδέλφους μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ και 
του ταμείου, που φεύγουν σε σύ-
νταξη, ένα ποσό εφάπαξ περίπου 
1.000 με 1.500 ευρώ. Με μελέτες 
που έγιναν, θεωρούμε ότι στο μέλ-
λον ένα μέλος της ΠΕΤ-ΟΤΕ με 
35 χρόνια ασφάλισης στον ΕΛΕΑ 
θα εισπράξει στο τέλος πάνω από 
5.000 ευρώ. Ενώ δυστυχώς από 
άλλα ταμεία παρά τις μεγάλες ει-
σφορές είναι αβέβαιο το τι και αν 
θα πάρει κάτι ο κάθε συνάδελφος 
καθώς τα επόμενα χρόνια θα είναι 
πολύ δύσκολα. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι αυτή η αποζημί-
ωση δεν φορολογείται.

Θα θέλαμε επίσης να σημειώ-
σουμε ότι η διαδικασία είσπραξης 
από τον ΕΛΕΑ είναι απλή, φιλική 
και ταχύτατη και βοηθά σημαντικά 
τους σημερινούς εργαζόμενους σε 
στιγμές που μένουν δίχως μισθό, 
κατά το χρονικό διάστημα που 
αναμένουν να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες της συνταξιοδότησης 
από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΤΟΥ ΕΛΕΑ

Σήμερα το συνολικό ποσό που πε-
ριέχουν οι ατομικές μερίδες των με-
λών της ΠΕΤ-ΟΤΕ στον ΕΛΕΑ είναι 
της τάξεως των 3.450.000 ευρώ.

Η διαχειριστική λειτουργία του 
ΕΛΕΑ γίνεται μέσω του Α/Κ ΔΗΛΟΣ 
ΠΕΤ-ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ. Είναι ένα αμοι-
βαίο κεφάλαιο που θεωρείται από 
τα σημαντικότερα στην κατηγορία 
του.

Το 2017 το Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ 
ΜΙΚΤΟ είχε απόδοση 17,50%.

Τη δε τελευταία εξαετία η από-
δοση του Α/Κ της ΠΕΤ-ΟΤΕ ήταν 
53,76%.

Τέλος η ενίσχυση των μερίδων 
των μελών της ΠΕΤ-ΟΤΕ από την 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ την τελευταία εξα-
ετία ήταν της τάξεως των 597.749 
ευρώ.

Συνάδελφοι ο ΕΛΕΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ 
έχει χαράξει ένα σωστό ασφαλιστι-
κό δρόμο για τα δύσκολα χρόνια 
που έρχονται.

Ελπίζουμε ότι η διοίκηση του ΟΤΕ 
θα ενστερνιστεί κάποια στιγμή την 
ασφαλιστική αγωνία των εργαζομέ-
νων στον ΟΤΕ και θα προχωρήσει 
επιτέλους στην δημιουργία ενός 
ασφαλιστικού φορέα για αξιοπρεπή 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ σύνταξη και 
εφάπαξ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Ε.Λ.Ε.Α. ΠΕΤ-ΟΤΕ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ)
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Συγχαρητήρια
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΤ ΟΤΕ εύχεται στον 

συνάδελφο Κουτουμάνο Ευάγγελο να του ζήσει το αγο-
ράκι που απέκτησε στον έγγαμο βίο του μεγαλώνοντας 

κατά ένα μέλος την οικογένειά του.
Ευχή μας οι ευτυχισμένοι γονείς να το δουν μεγάλο και 

χρήσιμο άτομο στην κοινωνία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συλλυπητήρια

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στο συνάδελφο 
Εμμανουήλ Γιεμενιτζόγλου για τον θάνατο  

του πατέρα του, Γεράσιμου. 
--------------------------------------------------------------
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στο συνάδελφο Δημήτριο 
Θεοδωράτο για τον θάνατο του πατέρα του, Γεώργιου.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν ξεχνά και κάθε χρόνο τιμά τους 17 συ-
ναδέλφους που εκτελέσθηκαν άδικα από τις Γερμανι-
κές δυνάμεις κατοχής. 

Υστερα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
της 1ης Μαΐου του 1944, ακολούθησαν αντίποινα συλλαμβά-
νοντας απεργούς. 

Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί συνάδελφοί μας. Ταλαιπωρή-
θηκαν, βασανίστηκαν, και τελικά εκτελέστηκαν μία ημέρα σαν 
σήμερα. 

Η θυσία τους αυτή θα μείνει πάντα χαραγμένη στην ψυχή και 
την καρδιά κάθε ελεύθερου ανθρώπου.

Το Σωματείο μας όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, κατέ-
θεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων που βρίσκεται στο 
κτίριο του ΟΤΕ επί της οδού Κωλέττη, αποδίδοντας φόρο τιμής 
στους συναδέλφους που αντιστάθηκαν τον ολοκληρωτισμό για 
να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ - 7 ΜΑΪΟΥ 1944
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3442 ΑΘΗΝΑ 7 ΜΑΐΟΥ 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10463/32 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Βερανζέρου 34 5ος όροφος Αθήνα 104 32

τηλ. 210 5241576-8 • fax: 210 5229150, 210 5200006 • e-mail: info@petote.gr 

ΜΕΛΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ
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Η ΠΕΤ ΟΤΕ έχοντας σαν προτε-
ραιότητα την ασφάλεια των 
συναδέλφων κατά τη διάρκεια 

της εργασίας και λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι πλέον έχουμε μπει στην κα-
λοκαιρινή περίοδο, υπενθυμίζει τις 
οδηγίες και τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την προστασία των ερ-
γαζομένων κατά τα διαστήματα που 
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. 

Με βάση ειδική εγκύκλιο της Συ-
νομοσπονδίας προς τους εργοδό-
τες, τους Επιθεωρητές Εργασίας και 
τους Τεχνικούς Ασφαλείας, όπου 
επισημαίνονται οι υποχρεώσεις και 
τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά τη διάρκεια καύσωνα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρη-
ση αυτών των μέτρων για την προ-
στασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, σας υπενθυμίζουμε 
τις οδηγίες για α) την περιγραφή των 
ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύ-
νου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα 
που πρέπει κατά περίπτωση να λαμ-
βάνονται από τους εργοδότες, γ) τις 
τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για 
τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και 
της υγρασίας στους χώρους εργασί-
ας και δ) τη διενέργεια τόσο προλη-
πτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγ-
χων από την Επιθεώρηση Εργασίας, 
σύμφωνα με το Ν.1568/1985, τις υπ. 
Αριθμ. 130329/1995, 130427/1990, 
140120/1989 Εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και τις σχετικές 

προβλέψεις Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας. 

Συγκεκριμένα:
Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για 

την υγεία τους από την εργασία σε 
υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδι-
οπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχο-
ντες από γενικά νοσήματα (π.χ. σακ-
χαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής 
πίεσης κ.λπ.), οι λαμβάνοντες συγκε-
κριμένα φάρμακα (π.χ. ινσουλίνη, αντι-
διαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά 
κ.λπ.), οι γυναίκες σε περίοδο κύησης.

Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που 
πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνο-
νται από τους εργοδότες αφορούν σε 
μετρήσεις της θερμοκρασίας και της 
σχετικής υγρασίας στους χώρους ερ-
γασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά 
στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της 
παραγωγικής διαδικασίας και στη δι-
αμόρφωση του μικροκλίματος του ερ-
γασιακού χώρου.

Τα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυ-
ρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κα-
τάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο 
ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής 
καταπόνησης των εργαζομένων σε πε-
ρίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου 
νερού σε θερμοκρασία 10ο –15οC, τον 
προγραμματισμό των εργασιών και τη 
σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της 
θερμικής καταπόνησης των εργαζομέ-

νων, σε συνεργασία και με τον γιατρό 
εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. 

Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες ερ-
γασίες προβλέπεται επιπλέον η χορή-
γηση και χρήση κατάλληλου καλύμμα-
τος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού 
μέρους για τα διαλείμματα, η κατα-
σκευή στεγάστρων και ο προγραμμα-
τισμός των εργασιών, ώστε οι κοπια-
στικότερες να γίνονται στις ώρες που 
η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Επισημαίνουμε ότι βάσει της οικεί-
ας Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων 
και Συναφών Κλάδων όλης της Χώ-
ρας, οι σχετικές εργασίες διακόπτο-
νται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν 
η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας 
υπερβαίνει τους 38οC υπό σκιά, ενώ 
το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς 
καμία περικοπή.

Σημαντική, είναι η δραστηριότητα 
των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών 
Εργασίας, η οποία την περίοδο αυτή 
θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προλη-
πτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων 
που κατατείνουν στη μείωση της θερ-
μικής καταπόνησης των εργαζομένων, 
σε όλους τους εργασιακούς χώρους 
και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους 
από τη θερμική άποψη παραγωγικούς.

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3522 ΑΘΗΝΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ƒ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι, 
Όπως σας είχαμε ενημερώσει με 

σχετική ανακοίνωση για το θέμα των 
πωλήσεων, είχαμε ζητήσει συνάντηση 
με την διοίκηση για να οριοθετηθούν 
και να επικαιροποιηθούν οι επίσημες 
θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνο-
λογίας για τις πωλήσεις των τεχνικών. 

Η συνάντηση αυτή έγινε παρου-
σία προέδρου και γ.γραμματέα της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ, της Γενικής Διεύθυνσης 
Τεχνολογίας και της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού του ομί-
λου ΟΤΕ.

Οι θέσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι δι-
αχρονικά γνωστές για το θέμα των 
πωλήσεων των τεχνικών και ενημε-
ρώσαμε τους εκπροσώπους της διοί-
κησης για τα τελευταία απαράδεκτα 
και αχαρακτήριστα περιστατικά σχετι-
κά με τις πωλήσεις.

Από τους διοικούντες πήραμε τις 
παρακάτω διαβεβαιώσεις:

1.  Δεν είμαστε πωλητές, είμαστε 
τεχνικοί και μιλάμε για leads και 
όχι για πωλήσεις προϊόντων.

2.  Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρ-
ξει κανένας προσωπικός στόχος 
πωλήσεων τεχνικού.

3.  Η στοχοθεσία συνεχίζει να αφο-
ρά το τεχνικό διαμέρισμα.

4.  Tα leads δεν σχετίζονται με την 
αξιολόγηση, άρα κανένας προϊ-
στάμενος δεν μπορεί να χρησι-
μοποιεί το σχετικό θέμα εκβια-
στικά.

5.  Τα leads δεν αποτελούν μέρος 
του κυρίου αντικειμένου της 
καθημερινής μας εργασίας το 
οποίο συνεχίζει να είναι απο-

κλειστικά η τεχνική εξυπηρέ-
τηση των πελατών του ομίλου 
ΟΤΕ.

6.  Leads κάνει ο οποιοσδήποτε 
τεχνικός μπορεί και έχει την δι-
άθεση και την δυνατότητα, δεν 
μιλάμε για υποχρεωτική εργα-
σία αλλά για πάρεργο.

7.  Βασικότερη υπηρεσία για leads 
είναι η COSMOTE TV και εκεί 
επικεντρώνεται η προσπάθεια.

8.  Κανένας προϊστάμενος δεν έχει 
το δικαίωμα και δεν μπορεί να 
κρατάει τεχνικούς μέσα στο 
ΤΤΛΠ για να κάνουν τηλεφωνι-
κά leads. 

9.  Για τα leads της COSMOTE TV 
θα γίνεται σχετική εκπαίδευση, 
για όλες τις άλλες υπηρεσίες 
δεν κρίνεται απαραίτητη η εκ-
παίδευση. 

10.  Κανένας προϊστάμενος δεν έχει 
το δικαίωμα να αναρτά σε δη-
μόσια θέα (όπως στο ΤΤΛΠ Πει-
ραιά) τα οποιαδήποτε ημερήσια 
leads των συναδέλφων (ή και 
εργασίες) και μάλιστα να δημι-
ουργεί και πλήρως αυθαίρετη 
στοχοθεσία. Μιλάμε για προσω-
πικά δεδομένα και ο νόμος είναι 
πολύ επίκαιρος, αυστηρότατος 
και ιδιαίτερα σαφής.

11.  Κατά καιρούς ενδέχεται να δί-
νονται από τη διοίκηση πρόσθε-
τα οικονομικά κίνητρα στους τε-
χνικούς για την προώθηση των 
leads.

Η θέση της διοίκησης ήταν ότι τίπο-
τα ουσιαστικό δεν έχει αλλάξει σχε-
τικά με τα leads, και ότι η οποιαδή-

ποτε αναταραχή έχει προκύψει λόγω 
της επικέντρωσης στην COSMOTE 
TV που είναι ένα προϊόν για το οποίο 
χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση 
και εκπαίδευση. Το σωματείο παρά τις 
δεσμεύσεις της διοίκησης θα παρα-
κολουθεί μαζί με τους συναδέλφους 
μας τις εξελίξεις για την πλήρη και 
στο ακέραιο εφαρμογή τους. 

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι 
κάποιοι προϊστάμενοι είναι «βασιλι-
κότεροι του βασιλέως» και ούτως ή 
άλλως πάντοτε ψάχνουν συγκεκριμέ-
νες αφορμές για να εκβιάσουν και να 
πιέσουν τους συναδέλφους μας. 

Το οποιοδήποτε φαινόμενο δεν θα 
μείνει αναπάντητο και καλούμε τους 
συναδέλφους μας να το καταγγέλουν 
άφοβα στην ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Όσον αφορά τα πρόσφατα γεγο-
νότα που αφορούν την απόλυση συ-
ναδέλφου από το ΤΕΚ Ιωαννίνων με 
επίκληση του «άρθρου 13» η ΠΕΤ-Ο-
ΤΕ έχει απόλυτες, διαχρονικές και σα-
φείς θέσεις για το θέμα. Για εμάς το 
άρθρο 13 δεν είναι αποδεκτό, εμείς 
δεχόμαστε μόνο την ύπαρξη των πει-
θαρχικών συμβουλίων από τα οποία 
μπορεί να ελεγχθεί τεκμηριωμένα 
όπως εδώ και πολλά χρόνια η οποια-
δήποτε ενδεχόμενη εργασιακή παρά-
βαση συναδέλφου.

Όλα τα υπόλοιπα είναι αυθαιρεσίες 
της διοίκησης και πράξεις πλήρως κα-
ταδικαστέες από την ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3521 ΑΘΗΝΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Συναδέλφισσες - οι,
Σήμερα Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 

συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ. Η συνεδρίαση αυτή, 
πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά 
την υπογραφή από την κυβέρνηση 
της Αριστεράς μιας κατάπτυστης 
συμφωνίας με την γειτονική χώρα 
των Σκοπίων. Μια συμφωνία η 
οποία στην ουσία παραχωρεί στην 
γείτονα χώρα το όνομα Μακεδονία, 
αναγνωρίζει ως γλώσσα αυτής την 
μακεδονική καθώς και την εθνότητα 
των Σκοπιανών ως Μακεδόνες.

Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή 
δεν έχει προηγούμενο και υλοποι-
είται από μια κυβέρνηση η οποία 
αφού κατέστρεψε οριστικά τους ερ-
γαζόμενους, κατακρεούργησε τους 
συνταξιούχους και δημιούργησε 
στρατιές ανέργων, τώρα ολοκλη-
ρώνει το έργο της ξεπουλώντας κι 
επίσημα την ίδια την πατρίδα μας, 
ερήμην του Ελληνικού λαού, ικανο-

ποιώντας ουσιαστικά ξένα συμφέ-
ροντα. 

Η προσέγγιση που πρέπει να 
έχουμε στο θέμα αυτό, θεωρούμε 
ότι δεν πρέπει να γίνει με φανατι-
σμό. Ο κόσμος της εργασίας στον 
ΟΤΕ είναι αντίθετος με την όλη εξέ-
λιξη και διατρανώνουμε την άποψή 
του πως αυτή η κάκιστη συμφωνία 
ξεπουλάει κομμάτι της πατρίδας και 
της ιστορίας μας.

Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν, 
σε μία έρευνα στιγμής από την DT 
επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί η 
άποψη πως υπάρχει μακεδονική 
γλώσσα και ήμασταν πάλι εμείς που 
με τις πρωτοβουλίες που είχαμε 
αναλάβει τότε, αναγκάσαμε την DT 
να το μαζέψει άρον άρον.

Η ιστορία της Μακεδονικής γης 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ελληνική ιστορία, τους αγώνες και 
τις θυσίες των προγόνων μας, και 
δεν νομιμοποιείται καμία κυβέρνη-

ση να τα ξεπουλά ή να τα βάζει σε 
διαπραγμάτευση.

Ηθικό και ιστορικό χρέος όλων 
μας να αντισταθούμε στην συμφω-
νία των «πρόθυμων» της κυβέρνη-
σης για το ξεπούλημα σήμερα της 
Μακεδονίας, αύριο ενδεχομένως 
για την Κύπρο ή το Αιγαίο, ή για 
τη Θράκη ή για οποιοδήποτε εθνι-
κό θέμα. Οι ορέξεις των διεθνών 
συμφερόντων δείχνουν ότι έχουν 
ανοίξει και κανείς δεν ξέρει που θα 
σταματήσουν. 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ  

ΟΥΤΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ 
ΟΥΤΕ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. 19/6/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3559 Αθήνα 19 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
27.000 ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

14 Ιουνίου
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη:  

2.000 φιάλες αίματος ετησίως  

από τους εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ
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ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ƒΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ƒΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ƒΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ƒ

Στα μέσα της δεκαετίας του 
1960 το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΤΕ αποφάσισε να κατα-

σκευαστεί ένα επιβλητικό κτίριο στο 
Μαρούσι για να στεγάσει όλες τις 
διάσπαρτες υπηρεσίες του Οργανι-
σμού.

Λίγα χρόνια αργότερα διενεργή-
θηκε ο πανελλήνιος διαγωνισμός σε 
δύο φάσεις. Η πρώτη με ελεύθερη 
συμμετοχή έληξε στις 4 Νοεμβρίου 
1970 και προκρίθηκαν 12 ομάδες 
μελετητών σε σύνολο 28. Η επόμενη 
φάση έληξε στις 23 Απριλίου 1971 
και μια οκταμελής επιτροπή επιστη-

μόνων ανέλαβε να επιλέξει την κα-
λύτερη πρόταση.

Πρώτο βραβείο δεν δόθηκε και η 
εκπόνηση της μελέτης για την ανέ-
γερση του Διοικητικού Μεγάρου 
ανατέθηκε σε ομάδα μελετητών που 
πήρε το δεύτερο βραβείο.

Ήταν η ομάδα των αρχιτεκτόνων 
του Πλάτωνα Μασσέλου, Γρηγόρη 
Μαυρομμάτη και Δημήτρη Νάκου 
που τελικά ανέλαβαν και την υλο-
ποίηση του μεγαλόπνοου σχεδίου. 
Η πρότασή τους προέβλεπε πολυώ-
ροφο κτίριο σχήματος «αστέρος εν 
κατόψει».

Σε ένα οικόπεδο εμβαδού 52 
στρεμμάτων σχεδίασαν κτίριο συνο-
λικής δόμησης 64.785,10 τ.μ. και τα 
έντυπα της εποχής αποκαλούσαν το 
εγχείρημα ουρανοξύστη.

Χαρακτηριστικά τον Φεβρουάριο 
του1972 έγραφε ο Ταχυδρόμος:

«Και δεύτερον ουρανοξύστη των 
είκοσι ένα ορόφων αποκτά η Αθήνα. 
Ο νέος ουρανοξύστης θα προορίζεται 
δι’ αποκλειστικήν χρήσιν του ΟΤΕ, θα 
ανεγερθή κοντά στο Μαρούσι, έναντι 
ακριβώς του εργοστασίου «Ήβη», και 
θα συγκεντρώση όλες τις υπηρεσίες 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδας».

Η ανέγερση του κτιρίου πέρα-
σε από 40 κύματα ως συνήθως και 
έφτασε να ολοκληρωθεί από τα μέσα 
της δεκαετίας του ‘70 μέχρι του ’80. 
Τελικά ακόμη και σήμερα είναι το 
όγδοο πιο ψηλό κτίριο στην Ελλάδα.

Πηγή: http://www.unblock.gr/unblock-
proposals/h-istoria-tis-kataskeyis-tou-

megarou-ote-sto-marousi/

Η ιστορία της κατασκευής  
του Μεγάρου ΟΤΕ στο Μαρούσι
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AKE ΠΕΤ-ΟΤΕ
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Π Ε Τ - Ο Τ Ε

www.akepetote .g r  •  e -ma i l :  i n fo@akepetote .g r

Συναδέλφισες, συνάδελφοι, 
Οι εκλογές στην ΠΕΤ-ΟΤΕ ολοκληρώθηκαν 

και τα μηνύματα των συναδέλφων είναι πλέον 
ξεκάθαρα και πιο συγκεκριμένα από ποτέ.

Οι εργαζόμενοι με την μαζική τους συμ-
μετοχή έδειξαν ότι στηρίζουν την ΠΕΤ-ΟΤΕ, 
στέκονται δίπλα στο συνδικάτο και δηλώνουν 
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το εργα-
σιακό μας προπύργιο είναι το σωματείο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 
έδωσε στην ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ ένα μοναδικό 
αποτέλεσμα, το 51,47% είναι ένα ποσοστό 
που δείχνει ότι οι συνάδελφοι μας διακατέχο-
νται από ωριμότητα και επέλεξαν τη φωνή 
της ευθύνης και της προοπτικής. 

Γύρισαν την πλάτη και περιφρόνησαν 
τις φωνές του λαϊκισμού, τη λασπολογία, το 
μαξιμαλισμό και τις ανούσιες συνδικαλιστικές 
κραυγές. Βύθισαν στην ανυπαρξία αυτούς 
που διαχρονικά επενδύουν στην ύπαρξη 
και όχι στην λύση των προβλημάτων. 

Η ψήφος αυτή και η επιλογή των συναδέλ-
φων, αφενός αποτελεί ύψιστη τιμή, αφετέρου 
μας γεμίζει με περισσή ευθύνη. Οι συνάδελφοι 
μας να είναι σίγουροι ότι όπως διαχρονικά μέ-
χρι σήμερα έτσι και τώρα θα συνεχίσουμε να 

εργαζόμαστε πολύ σκληρά καταβάλλοντας 
υπερπροσπάθειες για την επίλυση των σημα-
ντικών προβλημάτων των εργαζομένων. Η 
γλώσσα της αλήθειας θα συνοδεύει πάντα 
τις απόψεις μας, αυτή ήταν που τελικά επι-
βραβεύτηκε, σε αυτή θα μείνουμε προσηλω-
μένοι και θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους 
αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε παρα-
ταξιακό κόστος. 

Παράλληλα διαμηνύουμε προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι η ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν ήταν 
ποτέ στο παρελθόν και δεν θα είναι και ποτέ 
στο μέλλον διατεθειμένη, να κάνει «εκπτώ-
σεις» στον αγώνα για τη διασφάλιση των ερ-
γασιακών μας δικαιωμάτων. 

Η προσήλωση στον αγώνα για διασφάλιση 
εργασίας με αξιοπρέπεια, πρέπει να ενώσει 
όλους μας ανεξαιρέτως στην ΠΕΤ-ΟΤΕ. Γιατί 
για εμάς το κύριο δόγμα είναι ότι, 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ μπορούμε  
να πετύχουμε πολλά.

 Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας
 Νεκτάριος Δρίτσας Θεόφιλος Μπιρμπιλής

ΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑ  
ΚΑΙ ΟΙ ΕΎΘΎΝΕΣ ΑΎΞΗΜΕΝΕΣ
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ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ƒ

allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

Όταν η αυθαιρεσία της διοίκησης μετατρέπεται 
τεχνηέντως σε «σταγονίτσα που ξεχείλισε το πο-
τήρι», τότε λέμε ότι αποτελεί ντροπή για το ιστο-
ρικό μας σωματείο, την ΠΕΤ – ΟΤΕ, η πρόσφατη 
ανακοίνωση, από την πλειοψηφία των ΑΚΕ και 
Ακομμάτιστων.

Την ώρα που οι άνθρωποί μας στην πρώτη 
γραμμή, στη σκάλα και στο φρεάτιο ματώνουν 
καθημερινά για να ανταποκριθούν στο δύσκολο 
έργο.

Την ώρα που το ΑΞΙΟΛΟΓΙΟ γίνεται εργαλείο 
ΑΠΕΙΛΗΣ - ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ - ΤΙΜΩΡΙΑΣ.

Την ώρα που οι πωλήσεις μαστίζουν την καθη-
μερινότητά μας και η ηγεσία της ΠΕΤ – ΟΤΕ ζητά 
συνάντηση για να βεβαιώσει και να πιστοποιήσει 
τον τρόπο που θα γίνονται αυτές ως λαγός της 
Διοίκησης.

Την ώρα που τα Εργατικά Ατυχήματα γίνονται, 
όχι ως αποτέλεσμα απροσεξίας όπως θέλουν οι 
διοικούντες να το περάσουν, αλλά ως συνέπεια 
της εντατικοποίησης και της επαπειλούμενης κα-
κής βαθμολογίας.

Αυτή την ώρα δεν μπορείτε συνάδελφοι της 
πλειοψηφίας να μιλάτε για «σταγονίτσες», δεν 
μπορεί οι όποιοι λεονταρισμοί σας να καταλή-
γουν σε μια συνάντηση διευθέτησης με τη διοί-
κηση. 

Εδώ και τώρα συγκαλέστε Εκτελεστική Επι-
τροπή που θα πάρει απόφαση για το πώς θα 
προστατευθεί το έργο των ανθρώπων μας, των 
τεχνικών μας, σταματώντας τώρα την απαξίωση 
τους μέσω των πρακτικών της διοίκησης. 

Καλούμε την ΠΕΤ – ΟΤΕ και θα το προτείνου-
με επίσημα στο ερχόμενο συμβούλιο, να κάνει 
τις παρακάτω κινήσεις

•  Να οργανώσει διαπαραταξιακά κλιμάκια σε 
όλη την Ελλάδα προκειμένου να βάλει τέρμα 
στην τρομοκρατία των διοικούντων

•  Να βάλει φρένο στην εκχώρηση έργου στα 
κοράκια της αγοράς

•  Να επιμείνουμε για συνεχείς εκπαιδεύσεις 
των ανθρώπων μας για να μεγαλώσει η υπε-
ραξία της προσωπικότητας των τεχνικών και 
του έργου μας.

•  Να οργανωθεί καμπάνια ενημέρωσης για 
τη χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, 
γιατί η σωματική ακεραιότητα των συναδέλ-
φων είναι πάνω απ΄ όλα.

Η Συναδελφική Αλληλεγγύη σε αυτόν τον 
καθημερινό αγώνα δε θα δεχθεί παράπλευρες 
απώλειες.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μη δι-
στάσουν να καταγγείλουν φαινόμενα αυθαιρε-
σίας.

Να μην υποκύψουν σε απειλές και εκβιασμούς.
Μαζί χτίζουμε το μέλλον που μας ανήκει!

Για τη ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΤ – ΟΤΕ

 Ο Γραμματέας Ο Αν. Γραμματέας

 Παπαμάρκου Γιώργος Μουστακίδης Δημήτρης

Αθήνα, 31 Μάη 2018

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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Κατηγορούμενοι οι… 
Ζαχαριουδάκης, Μαραγκάκης & 

Ρουσσάκης για την συνδικαλιστική 
δίωξη του Λ.Καστρινάκη!

Αναβλήθηκε (λόγω ωραρίου) για τις 10 Απρίλη 
2019 η δίκη του Περιφερειακού Ν. Ελλάδος Ε. Ζα-
χαριουδάκη και του προϊστάμενου και του υπεύθυνου 
έργου στα Χανιά Γ. Μαραγκάκη και Γ. Ρουσσάκη. 

Οι παραπάνω παραπέμπονται να δικαστούν 
στο ΠΛΗΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ Χανίων μετά από πό-
ρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων που 
επιβεβαιώνει την συνδικαλιστική δίωξη κατά του 
τότε Προέδρου της Τ.Δ.Ε Χανίων και νυν μέλους 
του Κεντρικού Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ Λάμπρου Καστρι-
νάκη και την παραβίαση του συνδικαλιστικού νό-
μου 1264 η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

Προσεχώς… θα βρεθούν στο εδώλιο του κατη-
γορούμενου και άλλα υπηρεσιακά στελέχη που 
δίνουν εξετάσεις στα αφεντικά και νομίζουν ότι 
θα είναι στο απυρόβλητο. Και για κατάχρηση εξου-
σίας και διευθυντικού δικαιώματος και κάποιοι άλλοι 
από τον υπερβάλλων ζήλο τους προκαλούν εργα-
τικά ατυχήματα. 

3 νέα εργατικά ατυχήματα!!!
Την Τέταρτη 23 Μάη ο συνάδελφος τεχνικός πε-

δίου Α.Τ εργαζόμενος σε μονοπρόσωπο συνεργείο 
στα Γλυκά Νερά Αττικής, έπεσε από την σκάλα 
και έσπασε το χέρι του.

Την ίδια μέρα ο συνάδελφος τεχνικός πεδίου Κ.Σ 
εργαζόμενος μόνος του σε κατανεμητή σε απογευ-
ματινή βάρδια 12-8 και -υποχρεωμένος να μοιράζει 
την βάρδια κινούμενος με συγκοινωνίες 4 ώρες στον 
κατανεμητή Αθηνάς και 4 ώρες στον κατανεμητή Κε-
ραμεικού- στις 4 το απόγευμα (καθώς ανέλαβε ερ-
γασία στον κατανεμητή Κεραμεικού) υπέστη καρδια-
κό επεισόδιο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Την Δευτέρα 21 Μάη ο συνάδελφος Π.Γ εργαζό-
μενος στον κατανεμητή Τζανακάκη στα Χανιά έπε-
σε από την σκάλα και σακατεύτηκε. Το παράδοξο 
είναι ότι, ενώ ο τεχνικός ασφαλείας που επισκέ-
φτηκε τον κατανεμητή στις 11 Μάη ζήτησε με δελτίο 
ελέγχου εκτός των άλλων να παρθούν μέτρα για τις 
σκάλες που δεν είχαν φρένα και ήταν επικίνδυνες για 
εργασία σε ύψος κ.λ.π, η εργοδοσία δεν έκανε απο-
λύτως τίποτε με συνέπεια 10 μέρες μετά ο συνά-
δελφος να πέσει και να σακατευτεί.

Αυτά δεν είναι τα μοναδικά παραδείγματα που απο-
δεικνύουν ότι αν είχαν παρθεί τα αναγκαία μέτρα 
ασφαλείας, αν είχε καταπολεμηθεί το Burn-out -το 
οποίο απειλεί ένα μεγάλο μέρος εργαζόμενων ιδιαί-
τερα τεχνικών-, δεν θα υπήρχε κανένα εργατικό 
ατύχημα ούτε στο παρελθόν, ούτε σήμερα, ούτε στο 
μέλλον.

Εμείς το επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά και 

κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, για το ότι δεν 
υπάρχει ακόμη θανατηφόρο εργατικό δυστύχη-
μα, είναι καθαρά θέμα τύχης. 

Συνειδητά η εργοδοσία και τα πλουσιοπάροχα 
αμειβόμενα στελέχη της εγκληματούν.

Απαιτούμε να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα 
προστασίας που απαιτούνται για να μην θυσι-
αστούν εργαζόμενοι στο βωμό του κέρδους και 
του παχυδερμισμού της εργοδοσίας και των στελε-
χών της. 

Να σπάσει το απόστημα και να τιμωρηθούν οι 
ένοχοι που δημιούργησαν το εργασιακό Nταχά-
ου της Deutsche Telekom.

Η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει! 

Θαυμάστε τους – δοξάστε τους!
Την ώρα που τα 25 μέλη του Δ.Σ της ΟΜΕ-Ο-

ΤΕ (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ & Ακομμάτιστοι) ψήφιζαν την 
νέα κατάπτυστη Σ.Σ.Ε με την οποία, έναντι ευτε-
λών αυξήσεων (ούτε μισή τυρόπιτα την μέρα) έδω-
σαν ως αντάλλαγμα την αποζημίωση απόλυσης 
(9 μισθούς) και τις άδειες ασθένειας - που διακαώς 
ζητούσε η διοίκηση-, δείτε τι Σ.Σ.Ε υπέγραψαν την ιδία 
σχεδόν ώρα εδώ στην χώρα μας το σωματείο των 
εργαζομένων στα γερμανικά LIDL και η VERDI 
στην Deutsche Telekom στην Γερμανία.

l  Στα LIDL οι αμοιβές, για τους πωλητές των κα-
ταστημάτων με 8ωρη εργασία χωρίς οικογένεια 
ξεκινούν από τα 1119 ευρώ μεικτά, με 6ωρη 
από τα 836,58 ευρώ και για την 4ωρη από τα 
559 ευρώ.

  Επιπλέον, σε όλους τους εργαζόμενους η αλυ-
σίδα θα χορηγεί διατακτικές τροφίμων για Χρι-
στούγεννα και Πάσχα ύψους 240 ευρώ στους 
εργαζόμενους 8ωρης απασχόλησης, 180 ευρώ 
στους εργαζόμενους 6ωρης και 120 ευρώ 
στους εργαζόμενους 4ωρης. 

l  Στην Γερμανία η Deutsche Telekom και 
η VERDI συμφώνησαν να αυξήσουν τους μι-

σθούς για 62.000 γερμανικούς υπαλλήλους 
έως και 5,2%, σε δύο στάδια έως το Μάρτιο 
του 2020. Οι υποχρεωτικές απολύσεις απο-
κλείστηκαν μέχρι τα τέλη του 2020 και οι 
εργαζόμενοι στις κύριες επιχειρησιακές μονάδες 
της Deutsche Telekom θα λάβουν 14 ημέρες 
επιπλέον ημερών από το επόμενο έτος.

Όσοι την εγκρίνατε και τους ξαναψηφίσατε 
βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας!

Για την ιστορία: Από τους 25 που ψήφισαν την 
Σ.Σ.Ε, οι 11 που βρίσκονται στα προεδρεία με τους 
συνδικαλιστικούς μισθούς που ενθυλακώνουν (μαύρα 
& αφορολόγητα) έχουν καλύψει ήδη την χασούρα 
των 9 μισθών. Οι 5 που προέρχονται από την Cosmote 
δεν τους αφορά γιατί ενώ αποφασίζουν για μας υπο-
γράφουν δική τους Σ.Σ.Ε, οι 8 είναι «παλιοί» πριν το 
1999 και δεν θα υποστούν καμία απώλεια! 

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος 
και έξι στελέχη της France Telecom 

στο εδώλιο για τις αυτοκτονίες 
εργαζομένων!

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και έξι στε-
λέχη της France Telecom είναι, σύμφωνα με το 
κατηγορητήριο, αυτοί που έσπρωξαν στην αυτο-
κτονία τουλάχιστον 19 υπαλλήλους, τη διετία 
2008-2009, μια περίοδο που ο γαλλικός κολοσσός 
εφάρμοζε «μέτρα αναδιάρθρωσης» με περικοπές χι-
λιάδων θέσεων εργασίας, συνεχείς μεταθέσεις και 
αφόρητες πιέσεις για «περισσότερη απόδοση» των 
εργαζομένων.

Αλήθεια, υπάρχει κανένας Υπουργός Δικαιοσύ-
νης ή εισαγγελέας να μαζέψει όλες τις αντίστοιχες 
περιπτώσεις και υποθέσεις από τα καθημερινά μικρά 
και μεγάλα εγκλήματα που παράγει η εργοδοτική 
ασυδοσία της Deutsche Telekom στην χώρα; 

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;;

ΡΙΠΕΣ
Μέρα δράσης, μέρα «κοινωνικής συμμαχίας» ονόμασαν την 30η του Μάη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, 

μεγαλέμποροι, μεγαλογιατροί, χρηματιστές… τοκιστές και σουλατσαδόροιl Όλοι μαζί για την «μέρα της δρά-
σης»l Μια μέρα δράσης… και 8 χρόνια αδράνειαςl Δράση για ποιο πράγμα;…. Δράση κατά της ανερ-
γίας μας λέγαν οι αφίσες… και της υπερφορολόγησης!... Το ίδιο σύνθημα σε όλες τις αφίσες, «εργατικές» 
και εργοδοτικές!... Ποια υπερφορολόγηση; Από ποιους να καταργηθεί, από τους βιομήχανους και τους εμπόρους 
(όλων των ειδών) ή από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους;lll Παγκόσμια πρωτοτυπία… άλλη μια πρω-
τιά σ’ αυτή την παράξενη χώρα... Αθάνατε Λάσκαρη… Μετά από 44 χρόνια την καταργήσαμε επιτέλους την 
άτιμη την πάλη των τάξεων!lll Την ίδια μέρα ολοκληρώθηκε μέσω χρηματιστηρίου η μεταβίβαση 
του 5% του ΟΤΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Deutsche Telekom… Το ύψος της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 
251 εκ. ευρώ… Δηλαδή, όσο είναι οι διαφημίσεις 2 ετών!l Μούγκα στην στρούγκα για το τεράστιο αυτό ξεπού-
λημα από τους εξωνημένους εργατοπατέρες της ΟΜΕ-ΟΤΕ… Πιθανόν να εντάσσεται κι αυτό όπως και όλα 
τα άλλα ξεπουλήματα στη συμφωνία της «κοινωνικής συμμαχίας» εργοδοτών-εργατοπατέρων!l Στην 
ίδια συμφωνία ενδεχομένως να εντάσσεται και η εκκωφαντική σιωπή τους για την νέα απόλυση με το άρθρο 
13 του συναδέλφου με 32 χρόνια υπηρεσίας στα Γιάννενα και για το νέο αξιολόγιοlll
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Ένα νέο εργατικό ατύχημα συνέβη την Τρίτη, 23/5, στα Γλυκά 

Νερά Αττικής. Συνάδελφος τεχνικός, ο οποίος δούλευε μόνος του, 
χτύπησε πέφτοντας από τη σκάλα. Το εργατικό ατύχημα έρχεται να 
προστεθεί στη μακρά λίστα των εργατικών ατυχημάτων που αυ-
ξάνονται μαζί με την αύξηση της εντατικοποίησης. Πρόσφατα πα-
ραδείγματα αποτελούν τα εμφράγματα που έπαθαν 3 συνάδελφοι 
στις υπηρεσίες Η/Μ Η/Π που η διοίκηση έχει επιλέξει να μην αντι-
καθιστά όποιον εργαζόμενο αποχωρεί με αποτέλεσμα η δουλειά να 
πέφτει στις πλάτες ολοένα και λιγότερων εργαζόμενων. Η καθημε-
ρινή πίεση για την επίτευξη των στόχων, η συνεχής υπενθύμιση της 
αξιολόγησης από τους προϊσταμένους ώστε οι εργαζόμενοι να μην 
αντιδρούν ούτε καν σε αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, η υποστελέ-
χωση, τα μονοπρόσωπα συνεργεία, το ολοένα αυξανόμενο αντικεί-
μενο, αφού οι τεχνικοί εκτός από τεχνικοί είναι και πωλητές, αποτε-
λούν τις αιτίες της συνεχούς αύξησης των εργατικών ατυχημάτων.

Όλοι θυμόμαστε ότι πριν λίγους μήνες ο πρόεδρος του ΟΤΕ είχε 
καλέσει για συστάσεις 2 συναδέλφους τεχνικούς όταν τους είδε 
να δουλεύουν δίχως να τηρούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
Οι 2 συνάδελφοι εργάζονται στην ίδια ευρύτερη περιοχή, στο ίδιο 
τεχνικό διαμέρισμα, υπό τον ίδιο διαμερισματάρχη με το συνάδελ-
φο που χτύπησε την Τρίτη. Τελικά επειδή αποδείχθηκε ότι στους 2 
εργαζόμενους δεν είχε δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός η διοίκηση 
επέλεξε να κουκουλώσει το θέμα δίχως να τιμωρηθεί κανείς. Τώρα 
που ο συνάδελφος τεχνικός τραυματίστηκε γιατί η εργοδοσία τον 
έστειλε να δουλεύει μόνος του, που σημαίνει ότι και να ήθελε να 
τηρήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούσε, ποιος θα 
κληθεί να απολογηθεί και να αναλάβει τις ευθύνες για το ατύχημα;

Βέβαια, για όλα τα παραπάνω τεράστια ευθύνη φέρουν και οι 
πλειοψηφίες της ΟΜΕ και της ΠΕΤ. Έχουν αποδεχθεί τα μονοπρό-
σωπα συνεργεία, άρα και τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας από τους συναδέλφους αφού η λήψη τους απαιτεί 2 
εργαζόμενους ανά συνεργείο. Έχουν αποδεχθεί με τη σιωπή τους 
το μαστίγιο της αξιολόγησης να αξιοποιείται κατά το δοκούν από 
την εργοδοσία. Έχουν αποδεχθεί τις αυθαιρεσίες και τις απειλές τις 
οποίες καθημερινά εξαπολύουν διάφοροι προϊστάμενοι και δεν κά-
νουν τίποτα παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι κάνουν συνεχώς 
καταγγελίες. Η πλειοψηφία της ΠΕΤ – ΟΤΕ, έφθασε στο σημείο, 
προχθές να βγάλει ανακοίνωση με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ 
θέλει να νομιμοποιήσει με την υπογραφή της τις πωλήσεις από 
τους τεχνικούς.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
τα συνεχή εργατικά ατυχήματα αποδεικνύουν με το πλέον δυ-

σάρεστο τρόπο το γεγονός ότι η εργοδοσία του ΟΤΕ, όπως και 
κάθε μονοπωλίου, μπροστά στην αύξηση της κερδοφορίας και της 
ανταγωνιστικότητάς της δεν διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές 

των εργαζόμενων. Η λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων είναι κόστος για την εργοδοσία και 
για αυτό το λόγο στόχος της είναι η μείωση αυτού του κόστους. 
Όσο, δηλαδή, θα αυξάνεται το μέρισμα των μετόχων τόσο περισ-
σότερο θα κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα. Οι εργαζόμε-
νοι πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Δεν μπορούμε 
να περιμένουμε τίποτα από τις πλειοψηφίες του συνδικαλιστικού 
κινήματος του ΟΤΕ που ακόμα και όταν απολύονται συνάδελφοι 
κάνουν λόγο για εργασιακή ειρήνη. Η εργασιακή ειρήνη που επικα-
λούνται είναι γεμάτη από εντατικοποίηση, τσακισμένα δικαιώματα, 
μισθούς πείνας, διαχωρισμό των εργαζομένων, απλήρωτες υπερω-
ρίες, εργατικά ατυχήματα.

Απαιτούμε:
y  Την τιμωρία κάθε υπεύθυνου. Αποτελεί υποχρέωση της πλει-

οψηφίας της ΠΕΤ – ΟΤΕ η διασφάλιση ότι δεν θα κουκουλω-
θούν οι ευθύνες. Να προχωρήσει άμεσα σε καταγγελία στα 
αρμόδια όργανα.

y  Εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, με συνε-
λεύσεις σε κάθε χώρο δουλειάς να πάρουμε τώρα αποφά-
σεις και να αποφασίσουμε ότι δεν θέτουμε τη σωματική μας 
ακεραιότητα σε κίνδυνο για να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις 
της διοίκησης, ότι δεν θέτουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο για να 
αυξάνονται τα κέρδη της εργοδοσίας.

y  Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας να διαδραματίσουν επιτέ-
λους το ρόλο που τους αρμόζει.

y  Άμεσες προσλήψεις προσωπικού για τα υποστελεχωμένα από 
τις «εθελούσιες» απολύσεις τμήματα προκειμένου να ανακου-
φιστούν οι εργαζόμενοι από την εντατικοποίηση της εργασίας.

y  Να ολοκληρωθεί άμεσα η καθυστερημένη διανομή των μέ-
σων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την εργασία σε ύψος. 
Να γίνει έλεγχος και στα τμήματα που έχει ολοκληρωθεί η 
διανομή λόγο ελλείψεων στον εξοπλισμό που έχουν χρεωθεί 
οι τεχνικοί (κράνη, ζώνες, ιμάντες).

Ταυτόχρονα ζητάμε από τις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας 
να αναλάβουν την διασφάλιση των παραπάνω βάση της ευθύνης 
που προκύπτει από το ρόλο τους ως ελεγκτικός μηχανισμός.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε συσπείρωση με τις ταξικές δυ-
νάμεις στον όμιλο ΟΤΕ να διεκδικήσουν το αυτονόητο, την λήψη 
άμεσων μέτρων από την εργοδοσία που να εξασφαλίζουν την υγι-
εινή και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τους 
καλούμε να γυρίσουν την πλάτη στις αυτοαποκαλούμενες δυνά-
μεις του ρεαλισμού που τους καλούν σε υποταγή με σημαία την 
εργασιακή ειρήνη και δεν διστάζουν στο όνομα αυτής να τα κάνουν 
πλακάκια με τη διοίκηση. Τίποτα δεν κερδίζεται με διαπραγμάτευ-
ση, τα πάντα επιβάλλονται με αγώνα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ 44ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ

Συνάδελφε που διαβάζεις αυτό το κείμενο, 
δράττουμε αυτή την ευκαιρία όχι για να κά-
νουμε μικροπολιτικά παιχνίδια και να βγάλου-
με πύρινους λόγους κατά του κατεστημένου 
αλλά για να εκφράσουμε αλήθειες από την 
καθημερινότητα όλων των συναδέλφων.

Ακούσαμε το πρωί της 18ης Μαΐου την 
εκπρόσωπο της διοίκησης να χρησιμοποιεί 
όρους και λέξεις που πρέπει να τις σχολιά-
σουμε.

Όπως όλοι οι διοικούντες χρησιμοποίησε 
πρώτο πληθυντικό. –Καταφέραμε-κατασκευά-
σαμε και άλλα πολλά. Όμως εμείς ΚΑΤΑΦΕΡΑ-
ΜΕ, εμείς ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ, εμείς βγάλαμε 
το φίδι από την τρύπα. Οι τεχνικοί που έτρε-
χαν πίσω από τις κακοτεχνίες του εργολάβου, 
οι πωλητές, το IT τα call center. Και εμείς για 
κάποιους φταίμε για όλα. Θα φτάσουμε όμως 
και σε αυτό.

Ακούστηκε ότι αξιοποιείται η εκπαίδευση 
για το ανθρώπινο δυναμικό. Πως; Με mail και 
με videακια. Η ακομμάτιστη ενότητα χρόνια 
διατρανα υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση είναι 
ένα όπλο για να κρατήσουμε το έργο μας. Η 
σωστή πλήρης εκπαίδευση όμως όχι μια πα-
ρουσίαση PowerPoint.

Μίλησαν για διεπιχειρησιακή επικοινωνία. 
Μα η αμφιθυμική μας πραγματικότητα είναι 
γεγονός ΕΠΕΙΔΗ τα τμήματα δεν μπορούν να 
συνεννοηθούν μεταξύ τους για το τι να κά-
νουμε.

Σιγά σιγά ίσως οι εργασίες των τεχνικών 
μειώνονται σε αριθμό αλλα δυστυχώς αυξά-
νεται δραματικά η διάρκεια τους. Τα rural, τα 
oxygen και οι vobb βλάβες αντικατέστησαν 
την αλλαγή ενός κεντρικού η απερχομένου με 
χρόνους πολλαπλάσιους και φυσικά σε κάθε 
εργασία πρέπει να προσπαθήσει κάποιος και 
για πώληση.Και πάντα ποιος φταίει για όλα; 
Συνεχώς ο τεχνικός.

Και φέτος το αξιολόγιο μετατράπηκε σε 
απαξιολόγιο. Μια διαδικασία που χρησιμεύει 
μόνο ως όπλο πίεσης και εκφοβισμού για τον 
κάθε συνάδελφο. Για ακόμη μια φορά κακο-
ποιήθηκε το φιλότιμο, η παραγωγικότητα, 

η προσωπικότητα των συναδέλφων. Τελικά 
ίσως κάποιοι να στοχεύουν στην εξόντωση 
του φιλότιμου οτετζή. 

Η νύχτα έγινε μέρα και το μαύρο άσπρο και 
οι φιλότιμοι επαγγελματίες εργαζόμενοι είναι 
οι φταίχτες και άλλοι είναι οι επιτυχημένοι..

Απλά ενισχύεται η ψευδαίσθηση της εξου-
σίας και στόχος που σιγά σιγά επιτυγχάνεται 
είναι να μετατραπεί το φιλότιμο σε ανάγκη 
που είναι αποτέλεσμα του φόβου.

Διαβάζοντας ένα βιβλίο του μεγάλου φιλο-
σόφου του προηγούμενου αιώνα Μπέρτραντ 
Ράσελ, μένει κανείς άφωνος από την επικαι-
ρότητα των απόψεών του για τους πάσης ιδε-
ολογίας Επαναστάτες.

Έλεγε λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των επαναστάσεων στην ιστορία της ανθρω-
πότητας, στερούνταν στρατηγικής για την 
ανοικοδόμηση της κοινωνίας, μόλις επιτυγχά-
νονταν ο στόχος της ανατροπής της άρχουσας 
τάξης.

Με απλά λόγια, δεν υπήρχε σχέδιο! Οπότε 
είναι απολύτως αντιληπτό, ότι η επανάσταση 
γινόταν μόνο για την ανατροπή και όχι με στό-
χο την δημιουργία.

Ο αγώνας ήταν εναντίον στο κατεστημένο 
και επιδίωξη ήταν η καταστροφή, και όχι ένας 
σωστότερος τρόπος διακυβέρνησης και ένα 
δικαιότερο «Κοινωνικό Συμβόλαιο».

Πραγματικότητα που ζούμε και εμείς.Πόσο 
πιο εύκολο είναι να κριτικάρεις τα πάντα, να 
αντιτίθεσαι στα πάντα, μόνο για την αντίθε-
ση, μόνο για την επαναστατικότητα χωρίς να 
προτείνεις, λύσεις στα καθημερινά μας προ-
βλήματα.

Τελικά, όπως το βιώνουμε πλέον στην κα-
θημερινότητά μας, είναι εύκολο να είναι κανείς 
αντιδραστικός, καταστρέφοντας, χωρίς να έχει 
προτάσεις και πλάνο για την επόμενη μέρα.

Είναι εύκολο να είναι κανείς αντιδραστικός 
καταστρέφοντας στην συνείδηση του συνα-
δέλφου την έννοια του συνδικαλισμού για να 
κερδίσει εντυπώσεις και κάνα ψηφαλάκι χωρίς 
να δίνει λύσεις η σχέδιο για τα πραγματικά κα-
θημερινά προβλήματα όλων μας.

Όμως δυστυχώς σε περιόδους κρίσης ο τα-
λαιπωρημένος εντυπωσιάζεται από τους αντι-
δραστικούς και όχι από τους συναδέλφους 
που έχουν στόχο το καλύτερο αύριο όλων 
μας. Εδώ φέτος θα αναφέρουμε με θετικό 
πρόσημο την ενημέρωση του συναδέλφου Πε-
ράκη της ΕΣΚ για την πρόταση που στάλθηκε 
στο χθεσινό συμβούλιο της ΟΜΕ ΟΤΕ.

4 Πρωτοβάθμια σωματεία από εταιρίες έξω 
από τον ΟΤΕ αιτήθηκαν την προσχώρηση τους 
στην ΟΜΕ ΟΤΕ ώστε να ξεκινήσει το σωμα-
τείο να γίνεται κλαδικό.

Δεν ξέρουμε ποσό εφαρμόσιμο είναι στην 
πράξη αυτή την στιγμή και δεν μπορούμε 
να το αναλύσουμε από αυτό το βήμα, όμως 
βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα πάντα αλ-
λάζουν και εμείς μένουμε ίδιοι. Οι πρωινές 
διαφωνίες για τους συνέδρους και τις αναφο-
ρές στο παρελθόν επί ώρες το αποδεικνύουν. 
Οι μονοί παρωχημένοι είμαστε εμείς. Έχουμε 
μείνει σε μοντέλα περασμένων δεκαετιών. Της 
δεκαετίας του 80 και του 90.

Μήπως επιτέλους ήρθε η ώρα για σύμπλευ-
ση η ώρα για την πολύ αναφερόμενη ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ. Μια λέξη που πολλοί την χρησιμοποιούν 
μόνο για εφέ. 

Τίθεται θέμα των έξω ενώ εμείς μέσα στον 
ΟΤΕ μένουμε περιχαρακωμένοι, χωρισμένοι.
Είναι δυνατόν να είμαστε διχασμένοι και να 
λέμε στους έξω Έλατε να ενωθούμε.Στο θέα-
τρο του παράλογου υποδυόμεθα τον Ιανό που 
με το ένα πρόσωπο κοιτούσε την ανατολή και 
με το άλλο την δύση. Εύγε στην πρόταση !

 ΠΡΕΠΕΙ να προχωρήσουμε μπροστά.
ΠΡΕΠΕΙ να διεκδικήσουμε, ΠΡΕΠΕΙ να 

παλέψουμε να διαλυθούν οι φάμπρικες της 
EVALUE της MELLON και όλα τα υπόλοιπα 
σκλαβοπάζαρα. 

Στόχος μας πάντα πρέπει να είναι η ισότητα, 
η υπεράσπιση των συναδέλφων.ΟΛΩΝ και όχι 
οποίων και όποτε μας βολεύει. 

Ο ΟΤΕ δεν είναι τα ντουβάρια και το fiber. 
Είναι οι άνθρωποι.Το χθες, το σήμερα, το αύ-
ριο. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟ 
ΟΤΕΤΖΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΙΟ ΝΕΟ ΟΤΕΣΚΛΑΒΙΤΗ.
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Το 44ο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20/5 
χωρίς να ασχοληθεί στις τρεις μέρες που διήρκησε με τα πραγματικά 
προβλήματα των εργαζομένων. Οι δυνάμεις του συνδικαλιστικού δικομ-
ματισμού (Δ)ΑΚΕ – ΣΥΝ1(ΠΑΣΚΕ), αφήσαν όπως πάντα τα προβλήματα 
των εργαζόμενων την άκρη και αδιαφορώντας για την κρισιμότητα της 
περιόδου, αξιοποίησαν για πολλοστή φορά όλα τα μέσα όπως συναλ-
λαγές κάτω από το τραπέζι και σπάσιμο ψηφοδελτίων, προκειμένου με 
απαράδεκτους και ανήθικους τρόπους να νοθεύσουν το εκλογικό αποτέ-
λεσμα. Οι πρακτικές αυτές πλήττουν για πολλοστή φορά το όποιο κύρος 
και αξιοπιστία έχει απομείνει στην ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Την ίδια στιγμή η διοίκηση του ΟΤΕ προχωράει σε νέες τρομοκρατι-
κές απολύσεις με το άρθρο 13 του ΕΚΠ, η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει 
κόκκινο, παραβιάζεται το συμβατικό ωράριο εργασίας και oι κανονισμοί 
υγιεινής και ασφάλειας, δεν γίνονται προσλήψεις αλλά οργιάζει το δου-
λεμπόριο και το outsourcing, γενικεύεται το απόλυτο διευθυντικό δικαί-
ωμα με το αξιολόγιο, την στοχοθεσία και τα νέα εργαλεία ελαστικοποίη-
σης των εργασιακών σχέσεων (Agile).

Για να δώσουμε μια εικόνα της «ποιότητας της συζήτησης» και των 
επιχειρημάτων που παρουσιάστηκαν, αναφέρουμε ενδεικτικά: Στην 
έναρξη του συνεδρίου επιχειρήθηκε από το ΣΥΝ1(ΠΑΣΚΕ) να απονο-
μιμοποιηθεί σύνεδρος της (Δ)ΑΚΕ από το σωματείο της πληροφορικής, 
κάνοντας αντιμετάθεση επιχειρημάτων με την (Δ)ΑΚΕ! Δηλαδή η κάθε 
παράταξη υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της άλλης στο παρελθόν 
χωρίς να ντρέπονται. Διαφωνία για την διαφωνία ή «δίνοντας μαθήματα 
στον πρόεδρο του Εδεσσαϊκού». Με θέατρο του παραλόγου τελείωσε 
και το συνέδριο. Η (Δ)ΑΚΕ δεν υπερψήφισε ψήφισμα που κατέθεσε η 
Αγωνιστική Συνεργασία που κατήγγειλε τις μαζικές δολοφονίες αόπλων 
Παλαιστινίων διαδηλωτών από το κράτος – τρομοκράτη του Ισραήλ, με 
το επιχείρημα ότι θα έπρεπε να καταδικάζονται στο ίδιο ψήφισμα και οι 
επιθέσεις του Ρουβίκωνα !! 

Εκεί όμως που οι εκπρόσωποι του σάπιου και εκφυλισμένου συνδικα-
λιστικού κατεστημένου τα έδωσαν όλα, ήταν στο μαγείρεμα των εκλογι-
κών αποτελεσμάτων. Η (Δ)ΑΚΕ κατέβασε (από κοινού με τον κλώνο των 
«ακομμάτιστων») τέσσερα (!) ψηφοδέλτια για το ΔΣ κλέβοντας έτσι μια 
έδρα από την ΕΣΚ. Η ΣΥΝ1(ΠΑΣΚΕ) κατέβασε δύο ψηφοδέλτια για την 
ΓΣΕΕ κλέβοντας επίσης την έδρα της ΕΣΚ. Επίσης η ΠΑΣΚΕ κατέβηκε με 
τρία ψηφοδέλτια στο ΔΣ της ΟΜΕ ενώ δεν είχε κίνητρο για να το κάνει. 
Ο ανομολόγητος στόχος μια τέτοιας επιλογής ήταν να εξυπηρετήσει την 
συνεταίρο της (Δ)ΑΚΕ στον σχεδιασμό της, να «σπάσει» στα τέσσερα και 
να παραμείνει πρώτη!

Η Αγωνιστική Συνεργασία επιβεβαίωσε για τρίτη φορά από το 2012 
την συνεργασία της με την Ενωτική σ.κ. ΕΕΤΕ-ΟΤΕ. Η συνεργασία αυτή 
δεν αποτελεί ευκαιριακή συγκόλληση, αλλά δοκιμάζεται επί σειρά ετών 
με θετικά αποτελέσματα. Όσοι μιλούν για ανίερες συμμαχίες, ας αναρω-
τηθούν για την δική τους μηδενική πολιτική συμμαχιών αλλά και για το 

πόσο ωφέλησε τους ίδιους τους εργαζόμενους η υπεράσπιση της «καθα-
ρότητας» και του απομονωτισμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 44ου εκλογικού συνεδρίου της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ:

Αποτελέσματα για Διοικητικό Συμβούλιο 
ΟΜΕ-ΟΤΕ Ψήφοι Έδρες 

Αγωνιστική Συνεργασία - Ενωτική Σ.Κ. 13 4

(Δ)ΑΚΕ ομίλου 29 9

(Δ)ΑΚΕ ΠΑΣΕ 6 2

(Δ)ΑΚΕ Cosmote 6 2

(Δ)ΑΚΕ συνεργ. 6 2

ΣΥΝΕΝΑ 1 16 5

ΣΥΝΕΝΑ 2 13 4

ΣΥΝΕΝΑ 3 10 3

ΕΣΚ 9 2

ΑΣΕ 6 2

Σύνολο 114 35

Αποτελέσματα για αντιπροσώπους Γ.Σ.Ε.Ε. Ψήφοι Έδρες 

Αγωνιστική Συνεργασία - Ενωτική σ.κ. 13 1

(Δ)ΑΚΕ ομίλου 47 4

ΣΥΝΕΝΑ 1 20 2

ΣΥΝΕΝΑ 2 19 2

ΕΣΚ 9  

ΑΣΕ 6  

Σύνολο 114 9

Με βάση τα αποτελέσματα και σύμφωνα με το καταστατικό, οι παρα-
τάξεις θα εκπροσωπηθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
ως εξής: Αγωνιστική Συνεργασία - Ενωτική σ.κ. 2 έδρες, (Δ)ΑΚΕ ομίλου 
4 έδρες, ΣΥΝΕΝΑ-ΕΝΑ 2 έδρες, ΣΥΝΕΝΑ-ΔΥΟ 2 έδρες, ΣΥΝΕΝΑ-ΤΡΙΑ 1 
έδρα. Δύο ακόμα έδρες αδιάθετες για την τρίτη κατανομή θα πρέπει να 
κληρωθούν μεταξύ των παρατάξεων ΑΚΕ Cosmote, AKE ΠΑΣΕ, ΑΚΕ συ-
νεργαζόμενων σωματείων, ΕΣΚ και ΑΣΕ. Παρόμοια κλήρωση δεν έκαναν 
ως όφειλαν στην συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΤ-Ο-
ΤΕ ανάμεσα στην Αγωνιστική Συνεργασία και την Ακομμάτιστη Ενότητα. 
Εδώ η ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ εκμεταλλευόμενη τον συσχετισμό έδωσε την θέση 
αυτή με το έτσι θέλω στον συνεταίρο της Ακομμάτιστη Ενότητα. 

Εδώ τα «κατορθώματα» και ο ηθικός ξεπεσμός των (Δ)ΑΚΕ-ΣΥΝ1(-
ΠΑΣΚΕ).

Αθλιότητες των (Δ)ΑΚΕ – ΣΥΝ1(ΠΑΣΚΕ)  
στο εκλογικό συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ
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