
Αρ. Φύλλου 65
Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01.4654 • www.posdei.gr • posdei@yahoo.gr • 3ης Σεπτεμβρίου 7 - Αθήνα - Τ.Κ. 104 36 • 210.52.29.430 - 210.52.36.391

    Πέρασε σχεδόν ενά-
μισης χρόνος από τότε 

που ο συνασπισμός ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ ανέλαβε τη διακυ-
βέρνηση της χώρας. Ενάμισης χρόνος που κύλησε μέσα 
σε διαρκείς μεταπτώσεις και σκαμπανεβάσματα, της 
κυβέρνησης, με δηλώσεις που διαψεύονταν και σκόπι-
μες διαρροές για μέτρα στο ασφαλιστικό που διαρκώς 
άλλαζαν.
      Ακολουθώντας, διαχρονικά, την πορεία του Ασφαλι-
στικού βλέπεις ότι είναι μια παρτίδα για γερά νεύρα. Στην 
πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, ο τότε υπουργός 
εργασίας, κ. Στρατούλης, δήλωνε πως όχι μόνον δε θα 
ελαττωθούν οι κύριες συντάξεις, αλλά θα καταργηθεί και 
η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, στις επικουρικές. Στο 
ίδιο πνεύμα ήταν και οι προγραμματικές  δηλώσεις του 
πρωθυπουργού. Χαράς Ευαγγέλια!!!. Και μετά άρχισαν να 
εμφανίζονται τα σύννεφα. 
    Ο πρωθυπουργός για να βγεί από το οικονομικό αδι-
έξοδο, υπέγραψε νέα σύμβαση με τους θεσμούς (τους 
επονομαζόμενους και τρόϊκα) για την έναρξη διαπραγ-
ματεύσεων. Στη σύμβαση αυτή αναφερόταν ρητά ότι η 
κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ δε θα καταργούσε κανέναν 
από τους μνημονιακούς νόμους που είχαν υπογράψει οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, επομένως ούτε και τη ρήτρα 
μηδενικού ελλείμματος. Πάνω στον πανικό τους για το 
τί θα κάνουν, υπόσχονται ότι θα βρουν  ισοδύναμα οικο-
νομικά μέτρα και θα καταργήσουν τη ρήτρα μηδενικού 
ελλείμματος. Περνούσε ο χρόνος,  ψάχνοντας για ισοδύ-
ναμα, αλλά ισοδύναμα δε έβρισκαν.
    Και φτάνουμε στο το 3ο μνημόνιο που προέβλεπε, με-
ταξύ άλλων, και περικοπή 1,7 δις ευρώ από τις δαπάνες 
του κράτους για το ασφαλιστικό το 2016  Ετσι προέκυψε 
η ανάγκη περικοπών στις συντάξεις. Ο πρωθυπουργός, 
όμως, ήταν καθησυχαστικός.
Στο διάγγελμα του κατά την προκήρυξη των νέων εκλο-
γών δήλωσε, ρητά, ότι έπεισε τους εταίρους να αντικα-
τασταθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος με ισοδύναμα 
οικονομικά μέτρα. Πάλι το ίδιο τροπάριο. Ισοδύναμα για 
το ένα, ισοδύναμα για το άλλο, αλλά πού είναι τα ισο-
δύναμα;
     Και έρχεται ο νέος υπουργός, ο κ.Κατρούγκαλος που 
ανακοινώνει ότι ανέθεσε σε επιτροπή σοφών, (αλλά 
άσοφων όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια) να υποβάλ-
λει προτάσεις για την επίλυση του Ασφαλιστικού. Το 
πόρισμα που κατέθεσε, κάποια στιγμή, η επιτροπή ήταν 
αόριστο, γενικόλογο, χωρίς αναλογιστική μελέτη, αλλά 
έκρυβε μέσα ένα νέο όρο, τον «επανυπολογισμό» των 
συντάξεων. Μ’ ένα σμπάρο, δυό τρυγόνια. Με τον τρόπο 
αυτό σκέπτονται να μειώσουν δραματικά τις κύριες και 
τις επικουρικές συντάξεις παρακάμπτοντας, ταυτόχρονα, 
τις αποφάσεις του ΣτΕ., που απαγορεύουν κάτι τέτοιο. 
Πρόκειται για πρωτοφανή εμπαιγμό των συνταξιούχων 
με παράλληλη βίαιη και άμεση  επέμβαση στο έργο της 
δικαιοσύνης.
     Τί γίνεται τώρα; Πρέπει να καθοριστεί ένας συντε-
λεστής αναπλήρωσης. Διαδίδουν ότι θα είναι 55% και 
για να δείξουν ότι διαπραγματεύονται σκληρά, διαχέουν 
ότι οι εταίροι ζητούν να είναι 48-50% ενώ η κυβέρνηση 
επιμένει μεταξύ 65-60% Και έχουν την εντύπωση ότι πι-
στεύουμε αυτά τα καραγκιοζλίκια. 
    Τί θα γίνει όμως με τις επικουρικές συντάξεις; Ας μην 
ανησυχούμε. Ο πρωθυπουργός μάς καθησύχασε, τονίζο-
ντας ότι θα καταργήσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. 
Την καταργεί, λοιπόν λεκτικά και την ονομάζει κανόνα 
βιωσιμότητας. Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα 
του αλλιώς. 
    Αλλά η ιστορία της κυβερνητικής τρέλας δεν τελειώνει 
εδώ. Βγαίνουν, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εργα-
σίας, και δηλώνουν ότι δε θα περικόψουν την κύρια σύ-
νταξη, αλλά θα εφαρμόσουν τον κανόνα βιωσιμότητας 
στις επικουρικές συντάξεις, και θα τις περικόψουν από 
2-20%, υπολογίζοντας το ποσοστό των περικοπών στις 
μεικτές αποδοχές του 2010. Τελευταία δηλώνουν ότι θα 
ενώσουν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και το 
εάν το ακαθάριστο ποσό δεν ξεπερνά τα 1.300,00 ευρω, 
ουδεμία περικοπή θα υπάρξει.
    Δε γνωρίζουμε αν, από την ημέρα που γράφτηκε το 
κείμενο αυτό μέχρι τη δημοσίευση του, θα υπάρξει και 
άλλη παλινωδία από τον κυβερνητικό θίασο.  
Αναρωτιέται κανείς, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα τρα-
γελαφικά στο Ασφαλιστικό. Μήπως δεν υπάρχει κυβερ-
νητικό σχέδιο ή μήπως το κάνουν, εσκεμμένως, για να 
μας αποπροσανατολίζουν από άλλα εξίσου σοβαρά  και 
επερχόμενα μέτρα;
    Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας με αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στους συναδέλφους συνταξιούχους, επαγρυπνεί και δρα 
όταν και όπως πρέπει. Δε θα μας λυγίσουν με παλινωδίες 
και αποπροσανατολιστικά τεχνάσματα. Θα παραμείνουμε 
όρθιοι και θα τους πολεμήσουμε με όλα τα μέσα.

ΟΙ  ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ 
ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO

Με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο συναντήθηκε 
η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ΠΟΣ/ΔΕΗ για το θέμα του Ασφαλιστικού
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-1-2016 η συνάντηση της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλλη-
γεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο για το Ασφαλιστικό.
Στη συνάντηση εκτός από τον Περιφερειάρχη κ. Θόδωρο Καρυπίδη και του Προε-
δρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Π.Ε. Κοζάνης 
κ. Μίμης Δημητριάδης καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΣ/ΔΕΗ κ. Θανάσης Τριαντα-
φυλλίδης.
Στα πλαίσια της συνάντησης η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έθεσε τα ζητήματα όπως ακριβώς εξει-
δικεύτηκαν στη σύσκεψη των φορέων στην Περιφέρεια με στόχο να γίνουν οι απα-
ραίτητες  βελτιώσεις από τον Υπουργό ενόψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη 
Βουλή.
Ο Υπουργός αναγνώρισε πλήρως την αναγκαιότητα της περαιτέρω  εξειδίκευσης 
των ρυθμίσεων οι οποίες  θα καλύψουν τις νομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
του Κράτους απέναντι στου Ασφαλισμένους του Ομίλου ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:
-     Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις 
πολύ μεγαλύτερες  ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι εργαζόμενοι στον 
Όμιλο ΔΕΗ κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
-     Όλοι όσοι έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα (όρια ηλικίας & 
χρόνια ασφάλισης) και δεν αποχώρησαν από την εργασία τους, ο υπολογισμός της 
σύνταξης πρέπει να γίνεται με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς.
-     Τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους είναι ενταγμένοι στο καθεστώς ΒΑΕ & 

ΥΒΑΕ πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα και με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε η προσδο-
κώμενη σύνταξη να είναι ίση με αυτήν που προκύπτει από τον ανώτερο συντελεστή 
αναπλήρωσης που θα προβλέπει το νομοσχέδιο.
Ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος δεσμεύτηκε για την πλήρη  διατύπωση των ως άνω 
προτάσεων στο Σχέδιο Νόμου συμφωνώντας/υιοθετώντας το δίκαιο των προτάσε-
ών μας.
Ωστόσο σε ανοιχτή διαφωνία παραμένουν:
-      Η ενσωμάτωση – ενοποίηση στον ΕΦΚΑ του Ασφαλιστικού μας Φορέα χωρίς 
την οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια όπως σαφώς αυτή προβλέπεται  από τους 
νόμους 3655/08 & 3863/10 αντίστοιχα.
-      Η διαφαινόμενη κατάργηση του Κλάδου Πρόνοιας για την οποία ως γνωστόν 
καταβάλλονται  εισφορές  ΜΟΝΟ από τους εργαζόμενους θέτουν εν αμφιβόλω την 
καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.
-      Το ποσό της προσωπικής διαφοράς που θα συνεχίζει να καταβάλλεται στους ήδη 
συνταξιούχους θα δημιουργήσει  τεράστια ανισότητα  μεταξύ παλαιών και νέων, ενώ 
η προοπτική ισοσκελισμού των συντάξεων σε βάθος δεκαετίας όπως υποστηρίζει ο 
Υπουργός μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους με δεδομένο ότι στους υπαγμένους 
στα ΥΒΑΕ διαφέρει  το προσδόκιμο ζωής.
Εν κατακλείδι:
Η συνάντηση κατέγραψε τις προθέσεις του Υπουργού και ταυτόχρονα την αξία της 
πρωτοβουλίας των φορέων παρότι βέβαια παραμένουν ανοιχτά ζητήματα από τις 
αρνητικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο του ασφαλιστικού.
Οι φορείς της Περιφέρειας, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η ΠΟΣ/ΔΕΗ θα παρακολουθούν από 
κοντά όλες τις διεργασίες και ανάλογα θα παρεμβαίνουν.

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Του Προέδρου της ΠΟΣ ΔΕΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
 Σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία, αισθάνομαι 
την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας, στα πλαίσια 
μιας προσπάθειας να διαμορφώσουμε τους βηματι-
σμούς μας. 
  Σήμερα σε μια ασφυκτική καθημερινότητα, αγνοού-
με διαδικασίες, προσπερνάμε τακτικές, παρακολου-
θώντας άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε χωρίς άποψη. Η 
σημερινή πραγματικότητα  όμως επιβάλλει εγρήγορση 
αφού η ενεργή συμμετοχή μας καθορίζει το σήμερα, 
διαμορφώνει το αύριο. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοι-
τάμε μπροστά. Να κοιτάμε στα μάτια τον συνάδελφό 
μας, τον συμπολίτη μας στη καθημερινότητα. Να μιλά-
με ουσιαστικά ξεκάθαρα και πάνω από όλα ειλικρινά 
για το μέλλον που δικαιούμαστε. 
 Η ενασχόληση με τά κοινά δεν είναι τίποτε άλλο από 
μια ενεργή διαδικασία προσφοράς, με στόχο το συ-
νάνθρωπο και με ελεγχόμενα αποτελέσματα. Η πρό-

θεση απ΄όλλους μας είναι ειλικρινής, αλλά η πραγ-
ματοποίηση μιας θετικής προσπάθειας απέχει από την 
ολοκλήρωση της, όσο πιο πολύ απέχει η δική σας  πα-
ρέμβαση, προτροπή, θέση και άποψη. 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
 Τη δύναμη και την δυναμική την αποκτήσαμε μαζί  με 
πολλούς από εσάς στο δρόμο της εργασίας. Οι προ-
τάσεις και η υλοποίηση τους είναι δική μας ευθύνη. 
Όλοι εμείς καταθέσαμε την ψυχή μας, τον αγώνα και 
την αγωνία μας, επί σειρά ετών, συνειδητά  με όραμα 
και συνέπεια. 
 Σήμερα καλούμαστε, μέσα από απογοητεύσεις και 
δυστοκίες να οδηγήσουμε την σκέψη και τη δυναμική 
στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Τίποτα δεν γίνεται 
χωρίς τη δική μας παρουσία. Τίποτα δεν χτίζεται χωρίς 
τη δική μας συμβολή. Τίποτα δεν χαρίζεται. 
Έχουμε  υποχρέωση να σταθούμε όρθιοι και δυνατοί. 
Όρθιοι απέναντι στην νοημοσύνη μας, όρθιοι απέναντι 
στις γενιές που έρχονται, όρθιοι απέναντι στην αξιο-
πρέπειά μας. 
 Σας καλώ να δυναμώσουμε τη φωνή μας στην καθη-
μερινότητα  με αρχές και αξίες και σας καλώ να κρατή-
σουμε την ελπίδα ψηλά  να την κάνουμε σημαία στον 
αγώνα μας.

Αθ. Τριανταφυλλίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ΠΟΣ/ΔΕΗ 
Με τον αντιπρόεδρο της ΝΔ 

για το ασφαλιστικό
Φεβρουαρίου 12, 2016

Με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη συναντή-
θηκε την Πέμπτη 11.2.2016 στα γραφεία του κόμματος η ΓΕΝΟΠ μαζί με 
την ΠΟΣ/ΔΕΗ στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης των κομμάτων στην 
οποία παραβρέθηκε ο πρώην Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ συν. Ν. Έξαρχος για το 
θέμα του Ασφαλιστικού, ο οποίος υπέγραψε για λογαριασμό της ΓΕΝΟΠ με 
την Κυβέρνηση το άρθρο 34 του Ν. 2773/99.

Τα Προεδρεία της ΓΕΝΟΠ και ΠΟΣ/ΔΕΗ ενημέρωσαν τον κ. Α. Γεωργιάδη 
για την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το Ασφαλιστικό Σύστημα των Εργα-
ζομένων – Συνταξιούχων στον Όμιλο ΔΕΗ, έτσι όπως αυτό ψηφίστηκε με 
τους νόμους 4491/66, 2773/99, 3655/08, 3863/10 και απαίτησαν από τον 
Αντιπρόεδρο του κόμματος να ενημερωθεί το σύνολο της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι ο Κρατικός Προϋπολο-
γισμός ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ με 600 εκ. ευρώ το Ασφαλιστικό της ΔΕΗ, όπως 
ανέφεραν αρκετά στελέχη, προεξάρχοντος του Προέδρου κ. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

Οι καταβολές του Κράτους είναι αντιπαροχή έναντι της περιουσίας των ερ-
γαζομένων – συνταξιούχων, σύμφωνα με τους νόμους.

Ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε απόλυτα με τις Ομοσπονδίες εργαζομένων 
και συνταξιούχων δεσμευόμενος ότι θα φροντίσει να ενημερώσει το σύνο-
λο της Κ.Ο έτσι ώστε να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα του Ασφαλιστικού 
Φορέα της ΔΕΗ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣ/ΔΕΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.

Προς Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΟ
κο Δομένικο

Θέμα: Εισφορά Πρόνοιας 
Συνταξιούχων ΔΕΗ
1.  Όπως είναι γνωστό από την μηνιαία κύρια σύνταξη που μας καταβάλλεται 
από το ΤΑΠ ΔΕΗ ΙΚΑ, παρακρατείται εισφορά 1% για Προνοιακές Παροχές.
Αυτή η εισφορά πέραν του ότι είναι παρωχημένη, γιατί προβλέπεται σε Διά-
ταξη Νόμου, η οποία έχει καταργηθεί προ πολλού (άρθρο 7 Νόμος 4491/66), 
υπολογίζεται σε παράνομη βάση, ήτοι την ακαθάριστη σύνταξη μας προ των 
μνημονιακών περικοπών, η οποία βέβαια δεν είναι η καταβαλλόμενη σήμερα 
σύνταξη μας.
2. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας, η πιο πάνω εισφορά ανέρχεται κατά 
μέσω όρο σε 15€ μηνιαίως ανά συνταξιούχο, ποσό το οποίο πολλαπλασια-
ζόμενο επί τον αριθμό των συνταξιούχων ΔΕΗ ανέρχεται σε 450.000,00€ 
μηνιαίως.
3. Με αυτά τα δεδομένα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το ακριβές ποσό 
που αποδίδεται στο ΤΑΥΤΕΚΟ μηνιαίως και τι ακριβώς καλύπτεται από το 
σημαντικό αυτό ποσό, ήτοι σε ποιες συγκεκριμένες παροχές προς τους συ-
νταξιούχους.
4. Τέλος παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, τι ποσά δαπανώνται ετησίως, τι 
αποθεματικό έχει σχηματιστεί μέχρι σήμερα και πως γίνεται η διαχείριση του.

                  Χ. ΣΚΟΥρΑΣ               Α. ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
                  Ασφαλιστικός Σύμβουλος                           Πρόεδρος ΠΟΣ ΔΕΗ
                   τέως Γενικός Διευθυντής 
                            ΟΑΠ ΔΕΗ

Από Αλέξανδρο 
Αυγερινόπουλο, 
Γεν. Γραμματέα 
ΠΟΣ/ΔΕΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  Δ.Ε.Η. Α.Ε.                                  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοζάνη  31-03-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ ΑΕ Δυτ. Μακεδο-
νίας πραγματοποίησε την ετήσια τακτική γενική απολογιστική συ-
νέλευση την Τετάρτη 30/3/2016 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα 
του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης με επιτυχία.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν:
1)  Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης για το 2015.
2)  Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ.
3)  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2015.
4)  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016.
5)  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στο τέλος της συνέλευσης εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στις 30/3/2016 τα μέλη του Περιφερειακού Σωματείου ΔΕΗ Α.Ε. 
Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά 
τις εισηγήσεις του Προεδρείου και των Ομιλητών αποφάσισαν 
ομόφωνα τα παρακάτω:

ΖΗΤΑΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1. Να επανέλθουν όλα εκείνα που μας κατάκλεψαν οι μνημονια-
κές κυβερνήσεις σε συντάξεις και μισθούς.
2. Επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών του ταμείου μας.
3. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
4. Σωστή λειτουργία όλων των Περιφερειακών Νοσοκομείων, με 
επάνδρωση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.
5. Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Να πληρώσουν όσοι λήστεψαν με 
οποιοδήποτε τρόπο το Δημόσιο.
6. Να βρούνε τρόπους να αντιμετωπισθεί η ανεργία στη Δυτική 
Μακεδονία. Να μας πούνε οι αρμόδιοι που κατασπαταλήθηκε ο 
Ανταποδοτικός Πόρος της ΔΕΗ.

7. Στο προσφυγικό - μεταναστευτικό ζητάμε να σταματήσει ο 
πόλεμος και είμαστε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες - μετανάστες 
που έρχονται στην πατρίδα μας.
8. Ζητάμε από τον Υπουργό Εργασίας να καταθέσει Νόμο για να 
αντιπροσωπεύονται οι συνταξιούχοι στα κέντρα αποφάσεων.
9. Στηρίζουμε τον αγώνα των κατ’ επάγγελμα αγροτών.
10. Λέμε   
ΟΧΙ στην κοινωνική καταστροφή
ΟΧΙ στην ανεργία
ΟΧΙ στην κατάργηση των εργασιακών σχέσεων.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ/Σ του Σωμα-
τείου μας, να κοινοποιήσει το παρών ψήφισμα σε κάθε αρμόδιο 
φορέα.

Εντολή Γενικής Συνέλευσης

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

      Ο ΠρΟΕΔρΟΣ                            Η Γ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ       ΜΑΥρΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                         

      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.
2. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ιωάννη Δραγασάκη.
3. Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.
4. Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.
5. Υπουργό Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη.
6. Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό.
7. Διοικητή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκη.
8. Όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
9.Π ρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Νικόλαο Δομένικο.
10. ΠΟΣ/ΔΕΗ.
11 ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
12. Συλλόγους συνταξιούχων ΔΕΗ.
13. Εφημερίδες.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βόλος,   19/01/2016

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.
ΚΕΝΤρΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.ΒΟΛΟΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσα σε μια κατάμεστη από συναδέλφισες-συ-
ναδέλφους και ζεστή αίθουσα εκδηλώσεων, στο ξενοδοχείο *ΞΕΝΙΑ» της πόλης 
του Βόλου, το Σωματείο συνταξιούχων Δ.Ε.Η. Κεντρικής Ελλάδος έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Μετά από πρόσκληση, παρευρέθησαν ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η., 
συνάδελφος Αλέξανδρος Αυγερινόπουλος και ο ταμίας Μακεδονίας-Θράκης, 
συνάδελφος Κωνσταντίνος Χατζηνικολής.

Προσκλήθηκαν να παρευρεθούν και άλλα διοικητικά συμβούλια συλλόγων, 
που είναι μέλη της Π.Ο.Σ/Δ.Ε.Η, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν 
μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Ο πρόεδρος Ευάγγελος Μουστάκας αφού καλωσόρισε τα παρευρισκόμενα μέλη 
του σωματείου», μας ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία προσωπική και οικογενεια-
κή. Εν συνεχεία, κάλεσε στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η., ζήτησε να 
ενημερώσει τα μέλη για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο (έκτρωμα) 
που προτείνει η κυβέρνηση.

Ύστερα, ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η. απευθυνόμενος στις συναδέλφι-
σες-συναδέλφους, είπε:

«Σας λέγαμε και το λέω και τώρα, να μην παρασύρεστε και γίνετε θύματα 
ορισμένων σωματείων/συλλογών, όπου σας προτρέπουν να καταθέσετε αγωγές, 
πληρώνοντας χρήματα. Η Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η. ενημέρωσε τα σωματεία/συλλόγους μέλη 
της να υποβάλουν ενστάσεις, τόσο προς το Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ όσο και προς 
το ΕΤΕΑ, σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων μας και. να εφαρμοστούν οι 
αποφάσεις ΣΤΕ με αριθμό 2287/15-2288/15-2289/15 και 2290/15». 

Ο Σύνδεσμος μας υπακούοντας στο κάλεσμα της Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η. κατέθεσε τις 
σχετικές ενστάσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΟΛΟΣ

                  Ο                  Ο
          ΠρΟΕΔρΟΣ      Γ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙρΗΣ

(από Αλεξ. Αυγερινόπουλο,  Πρόεδρο Συνδέσμου Συνταξιούχων Μ-Θ)            
ΔΙΕΥΚρΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ,  ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ      

ΚρΙΝΟΝΤΑΙ  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕρΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ 2012
 Επειδή ορισμένα Σωματεία, στην προσπάθεια τους 

να επιτύχουν εγγραφές συνταξιούχων στη δύναμη 
τους, ακόμα και με δόλιο τρόπο, συνεργάζονται με 
δικηγόρους υποσχόμενα λύσεις σχετικά με τις περι-
κοπές του 2012, διευκρινίζουμε στην συνέχεια, τα 
καίρια σημεία των αποφάσεων του ΣτΕ και επισημαί-
νουμε τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία. 
     Οι αποφάσεις του ΣτΕ διαβιβάστηκαν στο Πρωτο-
δικείο Αθηνών, για να εφαρμοστούν. Ηδη, θα έπρεπε 
να είχαν εφαρμοστεί σε όσους είχαν προσφύγει πι-
λοτικά στο ΣτΕ. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, όμως, δεν 
εξέδωσε καμιά απόφαση εφαρμογής μέχρι σήμερα.   
Η ισχύς της αναδρομικότητας.
    Οι 4 αποφάσεις του ΣτΕ, για το θέμα αυτό, ορίζουν 
ρητώς ότι δεν έχουν αναδρομική ισχύ από το 2012, 
αλλά από την ημερομηνία δημοσίευσης τους, δηλαδή 
από 10.6.2015 Ετσι προκύπτει το ερώτημα, αν είναι 
δυνατό με αγωγή στο Πρωτοδικείο να ακυρωθούν οι 
σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η θέση αυτή είναι βαριά 
εξαπάτηση και την περνούν σε συνταξιούχους, τα πα-
ραπάνω σωματεία. Διότι πώς είναι δυνατό  Πρωτοδι-
κείο να ακυρώσει απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
όταν μάλιστα το τελευταίο διαβίβασε την απόφαση 
του στο Πρωτοδικείο, για εφαρμογή.
Η εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ 
    Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να κα-
ταργήσει ή να εξουδετερώσει την απόφαση του ΣτΕ, 
διότι αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της η περι-
κοπή των συντάξεων. Ηδη με το ν.4334/15 προχώ-
ρησε, παραβαίνοντας το Σύνταγμα, στην κατάργηση 
της συγκεκριμένης απόφασης του ΣτΕ. Επειδή, όμως 

φοβάται ότι ο νόμος αυτός θα ακυρωθεί στο ΣτΕ, 
προσπαθεί με το κόλπο του επανυπολογισμού των 
συντάξεων, να παρακάμψει την απόφαση αυτή. Αν, 
λοιπόν, καταφέρει και την παρακάμψει, τότε θα είναι 
άσκοπη και ατελέσφορη κάθε αγωγή που θα υπο-
βληθεί στα Πρωτοδικεία. Σε μια τέτοια περίπτωση 
θα χρειαστεί να αρχίσει νέος δικαστικός αγώνας με 
πιλοτική αγωγή της Ομοσπονδίας, με την οποία θα 
ζητά να κριθεί, αν ο  επανυπολογισμός ή η παράκαμ-
ψη των συντάξεων είναι ή όχι συνταγματικός. Ηδη 
η Ομοσπονδία έχει καταθέσει δύο (2) εξώδικες προ-
σκλήσεις, μία στο Πρωτοδικείο Αθηνών.και μία προς 
το Ι.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α., ζητώντας την εφαρμογή της 
απόφασης του ΣτΕ.
     Αν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να ακυρώσει ή να 
παρακάμψει την απόφαση του ΣτΕ., τότε υπάρχουν 
δύο λύσεις. Η πρώτη είναι να εφαρμοστεί η απόφαση 
του ΣτΕ σε όλους τους συνταξιούχους, αναδρομικά 
από 10.6.15, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο. Η δεύ-
τερη είναι  να καταθέσουν, εξαρχής, οι συνταξιούχοι 
ατομικές/ομαδικές αγωγές στα Πρωτοδικεία.
    Ο Σύνδεσμος μας, με αίσθημα ευθύνης και συ-
νέπειας προς τα μέλη του, παρακολουθεί, συνεχώς, 
το όλο θέμα και θα σας ενημερώνει για τις όποιες 
εξελίξεις προκύπτουν, όπως και για το αν χρειαστεί 
να καταθέσουμε αγωγές, φροντίζοντας  να μην κατα-
λήξουμε θύματα καιροσκόπων δικηγόρων. 

Θεσσαλονίκη 28. 3. 2016

ANAKOINΩΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη, συγκροτή-
σαμε επιτροπή, από εκπρο-
σώπους των Σωματείων που 
αναφέρονται στη συνέχεια, 
η οποία θα συντονίζει τις 
αντιδράσεις και τις προθέ-
σεις των μελών μας κατά του 
αντεργατικού ασφαλιστικού 
μορφώματος του «κομμουνι-
στή» Κατρούγκαλου και του 
απεχθούς κουαρτέτου. Η επι-
τροπή διαπνέεται από το γε-
νικό σύνθημα «ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας απέναντι στη 
μνημονιακή και κυβερνητική 
λαίλαπα και αξιώνουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια». 
Τα σωματεία που μετέχουν στην επιτροπή είναι : 
 - Σύνδεσμος  Συνταξιούχων ΔΕΗ  Μ-Θ, - Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ (περιφερεια-
κό τμήμα Θεσσαλονίκης) - Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας - Σύνδεσμος Συντα-
ξιούχων Σιδηροδρομικών Μ-Θ  - Σωματείο Συνταξιούχων «Η Συσπείρωση» - Πανελλήνια Ενωση 
Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) - Σωματείο Συνταξιούχων ΟΣΕ «Η Αναγέννηση» 
  Μελλοντικός στόχος μας είναι η ομαδική συμμετοχή των μελών μας στις συγκεντρώσεις διαμαρ-
τυρίας της ΓΣΣΕ και της ΑΔΕΔΥ και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε, όλα τα σωματεία, μεγάλη 
συγκέντρωση, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, στον πρώην κινηματογράφο 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ», με σύνθημα «ΟΧΙ στην κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης» και με ομιλητή τον 
πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και συνάδελφο, Γιώργο Ρωμανιά. 
Δημοσιεύουμε και σχετική φωτογραφία από την ομιλία.
 
                   

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    

  Ο ΠρΟΕΔρΟΣ                    Ο  Γ.ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΑΥΓΕρΙΝΟΠΟΥΛΟΣ             Ι. ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠρΟΕΔρΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΖΑΐΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΤΕρΙΟΣ ΚΑρΑΤΖΙΑΣ

Συναδέλφισσες-οι, καλείστε σε Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20-4-2016 
ημέρα τετάρτη και ώρα 17:00  στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης για τα παρακάτω θέματα:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2015 – Προϋπολογισμός 2016
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Διοικητικός Απολογισμός – Ψήφισμα
Δώστε το δυναμικό παρών για να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που εκκρεμούν μέχρι 
σήμερα και το μέλλον των Συνταξιούχων. Η σύγκλιση λογίζεται ως Τρίτη βάσει των 
άρθρων 15 και 18 του καταστατικού.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕρΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤρΟ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 20-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Κοζάνη 01-03-2016

Κοζάνη 01-02-2016
ΠΡΟΣ   Κον ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΡΩΝΗ
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Αμαλιάδας 17 ΤΚ 11523    ΑΘΗΝΑ 

Κύριε Υπουργέ
Παρακολουθώντας την πολύχρονη εξέλιξη των Νόμων, Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων για την τακτο-
ποίηση των διάσπαρτων αυθαιρέτων ανά την Χώρα, καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα: Οι πρώην Υπουργοί 
κ.κ. Γ. Σουφλιάς, Γ. Παπακωνσταντίνου, βουλευτές, ημέτεροι, οι έχοντες και κατέχοντες διαρκώς ευνοούνται. 
Υπάρχει όμως η κατηγορία των φτωχών πολιτών που είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν ενώ το θέλουν να 
τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους. Κύριε Υπουργέ αυτά τα αυθαίρετα έχουν δηλωθεί με τον Νόμο 1377/83 
(Τρίτση). Στην συνέχεια ηλεκτροδοτήθηκαν με τον Νόμο 3212/03 και το έγγραφο 38708/7-10-03 ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ. Με την 5219/3-2-04 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και την Εγκύκλιο 04 τα περισσότερα από αυτά 
ανακαινίσθηκαν με Νόμιμη Άδεια της αρμόδιας Πολεοδομίας. Τα αυθαίρετα αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9 και 
δηλώνονται στο Ε1 ανελλιπώς επί 30 χρόνια πληρώνοντας τον νόμιμο φόρο (ΦΑΠ-ΕΝΦΙΑ). Τώρα δεν μπο-
ρούν να τακτοποιηθούν επειδή είναι κτισμένα σε αγροτεμάχιο ενός εώς δύο στρεμμάτων που είναι κοινό και 
αδιαίρετο από δύο ή τρεις αγοραστές και επειδή ο ένας μόνο έχει κτίσει, ο άλλος (άλλοι) δεν υπογράφουν (αυ-

τοί ή οι κληρονόμοι) την σχετική αίτηση προκειμένου ο μηχανικός να προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία 
τακτοποίησης βάσει του Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης κλπ). Η μοιρασιά του αγροτεμαχίου 
έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από δύο - τρεις μάρτυρες ή προφορικά παρουσία δύο - 
τριών μαρτύρων, ενώ έχουν παρέλθει 30 έτη δεν ισχύει ο Νόμος της χρησικτησίας. Βεβαίως δεν υπάρχει και 
δικαστική διαμάχη. Φρονούμε ότι η κατ’ εξοχήν Κυβέρνησή σας των φτωχών θα δώσει την δέουσα λύση, με 
Απόφασή σας ώστε κάθε κάτοχος αυθαιρέτου σε κοινό και αδιαίρετο αγροτεμάχιο πέραν της εικοσαετίας να 
υπογράφει μόνος του την σχετική αίτηση τακτοποίησης. Κύριε Υπουργέ από τα ατακτοποίητα αυθαίρετα τα 
περισσότερα είναι τα προαναφερθέντα (χάνονται έσοδα) και η εκκρεμότητα συνεχίζεται.

                                              ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
   Ο ΠρΟΕΔρΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΖΑΐΤΣΗΣ                  ΑΣΤΕρΙΟΣ ΚΑρΑΤΖΙΑΣ

ΚΟΙΝ/ΤΑΙ:
1. Κον. Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών
2. Κον Πάνο Σκουρλέτη Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
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ΦΤΑΝΕΙ  ΠΙΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι αγαπητοί φίλοι καλή σας 
μέρα, να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας.
Έχουμε δεχτεί εδώ και έξι χρόνια χτυπήματα κάτω 
από τη μέση από όλες τις Κυβερνήσεις.
Τα χτυπήματα που δεχόμαστε τον τελευταίο χρόνο 
και αυτά που ακούγονται από τις τηλεοράσεις να 
βάζουμε πλάτη ή ότι οι μειώσεις θα ξεκινούν από τα 
1200 ή τα 1300 ευρώ αναρωτιέμαι μας τις χάρισαν 
τις συντάξεις ή τις κερδίσαμε με τον ιδρώτα μας και 
τα ξενύχτια στα εργοστάσια, στα λιγνιτωρυχεία και 
όπου αλλού ήταν απασχολημένος ο καθένας.
Τα χτυπήματα αυτά είναι χειρότερα από τη Κυβέρ-
νηση της Αριστεράς η οποία έταξε τόσα (επανα-
φορά των Δώρων, κατάργηση ΕΝΦΙΑ, κατάργηση 
μνημονίων κ.ά).
Φτάνει πια συνάδελφοι η κοροϊδία. Δεν εμπιστευ-
όμαστε κανέναν, το πολιτικό σύστημα της χώρας 
βρίσκεται σε παρακμή δεν υπάρχει ο πολιτικός που 
θα πάρει τη χώρα στους ώμους του και θα την οδη-
γήσει στην σωστή κατεύθυνση. 
Μας μιλούν για ανάπτυξη, μας κοροϊδεύουν πως θα 
υπάρξει ανάπτυξη όταν δεν υπάρχουν χρήματα να 
διοχετευτούν στην αγορά οπότε φυσιολογικά κλεί-

νουν τα μαγαζιά το ένα μετά 
το άλλο.
Συνάδελφοι δεν μας μένει 
παρά μόνο η δική μας αφύ-
πνιση και ο δικός μας αγώ-
νας, που δεν πρέπει να είναι 
κομματικός αλλά εθνικός, 
γιατί σβήνουμε σαν χώρα 
ώστε να μην ακούμε υπουρ-
γούς  της Κυβέρνησης να 
λένε ότι θα φτιαχτεί το δημογραφικό με τους με-
τανάστες, ή ότι θα μείνουν 2-3 χρόνια στα κέντρα 
συγκέντρωσης ή ακόμη ότι λιάζονται.
Γι αυτό συνάδελφοι φτάνει πια, φτάνει πια, όλοι 
στους αγώνες που μας οδηγούν τα σωματεία και η 
Ομοσπονδία.  
Δεν είμαι ρατσιστής ούτε άνθρωπος ακραίων πεποι-
θήσεων τέλος είναι κακό που θέλω την Ελλάδα να 
ανήκει στους Έλληνες; 

Σβουρδάκος Γεώργιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΠΟΣ/ΔΕΗ 

ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 62% ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΟΝΗ 
ΠΑΤρΙΩΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΞΕ-
ΝΟΦΟΒΙΚΗ Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕρΝΟΥΝ ΤΑ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠρΩΤΑ ΑΠ’ΤΙΣ ΒρΥΞΕΛΛΕΣ
Γιατί: - Όλα τα προβλήματά ξεκινούν από τα 
μνημόνια, οι εφαρμογές τους επιβάλουν περισ-
σότερες από τις μέχρι σήμερα 11 περικοπές στις 
συντάξεις μας. Ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο 
της χώρας, καταργούν  τον πάγιο πόρο στον 
υπάρχοντα φορέα μας, που μαζί με την κλοπή 
των αποθεματικών των ταμείων, αποτελούν 
αντιλαϊκό και σοβαρής μορφής πολιτικό αδίκη-
μα. Γι’ αυτό ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ.
- Η αντιπαράθεση με τη νέα μορφή του δικομμα-
τισμού που εμφανίζεται τελευταία, ανάμεσα σε 
κυβέρνηση και αντιπολίτευση, δεν αναιρεί την 
ψήφο των 222 βουλευτών που υπερψήφισαν τα 
υπογραμμένα ήδη μνημόνια με τους δανειστές. 
Αφού σαν κυβερνήσεις, τα κόμματά τους κατά 
γράμμα θα τα υπηρετούν, οι συντάξεις μας θα 
αιμορραγούν και η φτωχοποίηση των οικογενει-
ών μας θα θεωρείται δεδομένη. 
- Η διεκπεραίωση της αξιολόγησης, δεν σημαίνει 
τίποτε άλλο παρά το ότι τηρήσαμε τα μνημόνια 
όπως τα υπογράψαμε, και υπακούσαμε στις 
εντολές των δανειστών σαν καλά παιδιά, απο-
δεχόμενοι τις περικοπές των συντάξεων.  Μια 
και όσο υποχωρεί κανείς στις αξιώσεις τους, 
τόσο ανοίγει η όρεξη τους. 

- Καμιά χώρα δεν μπορεί οικονομικά να ορθο-
ποδήσει, όταν ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος 
της. Λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, επικοινωνί-
ες κλπ, μια και αποτελούν το βασικό κλειδί ανά-
πτυξης μιας χώρας.
- Το δυσβάσταχτο απεχθές, παράνομο και δι-
απιστωμένο επίσημα από δεκαετίες χρέος, αν 
δεν διαγραφεί, και παραταθεί η πληρωμή του, 
θα επιβαρύνει μελλοντικά: τις συντάξεις μας, 
το βιοτικό μας επίπεδο, τα εγγόνια μας και την 
ανάπτυξη της χώρας, ενώ δεν παύει ν’ αποτελεί 
την  αιτία της ύπαρξης των μνημονίων και της 
εξάρτησης της χώρας μας. Τα συνδικάτα κάθε 
μορφής και σύνθεσης στο χώρο και όχι μόνο  
πρέπει να απαιτήσουν:
- Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ, να εθνι-
κοποιηθούν οι τράπεζες που τις έχουμε ήδη 
αγοράσει, να μας αποδοθούν οι γερμανικές 
αποζημιώσεις, να επανέλθει το αφορολόγητο, 
να πληρώσουν οι έχοντες, χωρίς ΕΜΦΙΑ και φο-
ροκατεγίδα, να επιστραφούν έστω και σταδιακά 
τα κλεμμένα των αποθεματικών των ταμείων. 
Ν’ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
γιατί: Αποτελεί μνημονιακή δέσμευση, γυρίζει 
πάντα χειρότερο από ότι πηγαίνει, διατηρεί τη 
«ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» για το επικου-
ρικό με άλλη ονομασία, μειώνει την κατώτερη 
σύνταξη, καταργεί το ΕΚΑΣ, αυξάνει τα ηλικιακά 
όρια συνταξιοδότησης, μειώνει το εφάπαξ κλπ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2016
Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,
με την από 2.3.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10,21 και 22 
του ισχύοντος καταστατικού του Συνδέσμου, κα-
λούνται τα μέλη του σε πρώτη ετήσια τακτική γε-
νική απολογιστική συνέλευση στις 6.4.2016, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.στα γραφεία του Συνδέ-
σμου στη Λεωφ. Νίκης 17 στη Θεσσαλονίκη.
Θέματα: 1. Διοικητικός απολογισμός 2. Ενημέρωση 
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2015 και προ-
ϋπολογισμός έτους 2016 4. Εκθεση εξελεγκτικής 
επιτροπής.
Στην περίπτωση που δε θα υπάρξει νόμιμη απαρτία, 
τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται σε δεύτερη Συνέ-
λευση στις 13.4.2016, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, 
στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση 
και πάλι μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση, ως τρίτη, 
θα πραγματοποιηθεί, οριστικά και με τα ίδια θέματα, 
την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην αίθουσα της Ευ-
ξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, στη Λεωφ. Νίκης 13, 
στο δεύτερο όροφο.
Από τη Συνέλευση αυτή δεν πρέπει να απουσιάσει 
κανείς. Θα γίνει ενημέρωση για το ασφαλιστικό, για 
την εφαρμογή της απόφασης του Σ.τ.Ε σχετικά με 
την κατάργηση των μειώσεων του 2012, ως αντι-

συνταγματικών, καθώς και για άλλα θέματα που μας 
απασχολούν.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΤΙΣ 
20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ:     
7-8 Μαϊου 2016: διήμερη στη Θάσο. Συμμετοχή 
90€. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμ-
μετοχή, το συντομότερο, προκαταβάλλοντας 50€ για 
την έγκαιρη κράτηση δωματίων.
23-27 Ιουνίου 2016: (προσοχή στην ημερομηνία). 
Πενταήμερη σε Πάτρα-Αρχαία Ολυμπία-Ζάκυνθο. 
Τιμή συμμετοχής 280€. Για μονόκλινο επι πλέον 75€.  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, 
από τις 10.5.16 και μετά, προκαταβάλλοντας 150€ 
για την έγκαιρη κράτηση δωματίων.
Αρχές Οκτωβρίου: Προγραμματίζουμε εκδρομή σε 
Λισσαβόνα ή Κύπρο. Η πραγματοποίηση σε έναν από 
τους δύο προορισμούς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό 
των δηλώσεων ενδιαφέροντος, τηλεφωνικά, στο τη-
λέφωνο 2310 222020 στα γραφεία του Συνδέσμου 
από 15.5.16 και μετά.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
      Ο ΠρΟΕΔρΟΣ               Ο  Γ.ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΑΥΓΕρΙΝΟΠΟΥΛΟΣ     Ι. ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚO 
ΜΕΤΩΠΟ

Του Βασίλη ΔΑΜΙΑΝΟY μέλος του Δ.Σ. ΠΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΕΣΕ ΔΕΗ   05 03 2016

Το Σάββατο 21 02 2015 εις τον Ιερό ναό Αγίας Κυριακής Αθηνών ετελέσθει Μνημόσυνο από την 
Ένωση Συνταξιούχων Ελλάδος (ΕΣΕ/ΔΕΗ) υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των θανόντων  

συναδέλφων μας που λείπουν από κοντά μας.
Θα σας θυμόμαστε πάντα.  Αιωνία σας η μνήμη.

Ακολούθησε καφές προς στους παρεβρισκόμενους και συζήτηση για τα προβλήματα των 
συνταξιούχων της ΔΕΗ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
  Ο ΠρΟΕΔρΟΣ                              Ο Γ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λ. ΠΟΥΓΓΙΑΣ                                 Π. ΚΑΠΙΝΙΑρΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ Γ. Σ της ΕΣΕ/ΔΕΗ 
28/03/ 2016
Η Γενική συνέλευση του συλλόγου μας ΕΣΕ/ΔΕΗ που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας στην Αθήνα επί 
της 3η Σεπτεμβρίου 7 και αφού ενημερώθηκε  για 
τα πεπραγμένα, το πρόγραμμα δράσης, τον οικονο-
μικό απολογισμό - ισολογισμό του έτους 2015 και 
τον προϋπολογισμό του έτους 2016 ενέκρινε αυτά 
ομόφωνα.
Στην συνέχεια ακούστηκαν από τα μέλη μας, τοπο-
θετήσεις, θέσεις, εκτιμήσεις και προτάσεις και ακο-
λούθησε συζήτηση για την οικτρή και απελπιστική 
οικονομική κατάσταση στην οποία να έχουν περιέλ-
θει οι συνταξιούχοι της Δ.Ε.Η. λόγω της μείωσης των 
συντάξεων μας του επικουρικού των επιδομάτων 
των χαρατσιών και της πλήρους υποβάθμισης της 
ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης.
Το σώμα της γενικής συνέλευσης απογοητευμένο, 
αγανακτισμένο, και οργισμένο αποφάσισε ομόφωνα 
να εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον πρόε-
δρο της δημοκρατίας, τον πρόεδρο της κυβέρνησης, 
και τους υπεύθυνους ανά αναρμοδιότητα υπουργούς.
ΔΙΑΜΑρΤΥρΟΜΑΣΤΕ. Επειδή η κυβέρνηση αρνείται 
πεισματικά να εφαρμόσει την απόφαση του συμβουλί-
ου της επικρατείας και με διάφορα προσκόμματα   και 
κόλπα μεθοδεύει τρόπους για τη μη εφαρμογή της.
Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι να προβεί σε 
έναν επανυπολογισμό των συντάξεων και όπως δή-
λωσε ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος ¨αν με 
αυτόν τον τρόπο πληγούν και οι χαμηλές συντάξεις  
θα επέμβουμε για να τις προστατεύσουμε, και στην 
συνέχεια δήλωσε πως «δεν πηγαίνουμε με σκοπό τις 
μειώσεις» αλλά σκοπός του υπουργείου είναι το πο-
σοστό αναπλήρωσης, να είναι τέτοιο που να κρατά 
σε βιωσιμότητα το σύστημα.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μειωθούν και πάλι 
οι συντάξεις μας προκειμένου να στηριχθεί το σύστη-
μα!!! Και το νέο σύστημα που θα ονομάζεται Ε.Φ.Κ.Α 
(Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) προγραμ-
ματίζεται να αρπάξει το σύνολο της περιουσίας των 
υγειών ταμείων και φυσικά του δικού μας ταμείου.
Επομένως το συνταξιουχικό κίνημα δεν πρόκειται να 
παραιτηθεί από τον αγώνα για την διεκδίκηση όλων 
όσων μας έχουν αφαιρέσει και δεν θα νομιμοποιή-
σουμε ποτέ μας τους αντεργατικούς αντισυνταξιου-
χικούς νόμους που έχουν ψηφισθεί.
Οι συνταξιούχοι της Δ.Ε.Η. εκφράσουμε για μια ακό-
μα φορά τη δίκαιη οργή και αγανάκτηση μας για την 
συνεχιζόμενη άγρια λεηλασία του εισοδήματός μας 
κατά τρόπο αντισυνταγματικό και αντίθετο με κάθε 
έννοια δικαιοσύνης και αναλογικότητας, που οδηγεί 
όλο και περισσότερο στην συρρίκνωση των ήδη μει-
ωμένων εισοδημάτων μας.
ΔΙΑΜΑρΤΥρΟΜΑΣΤΕ για την υποβάθμιση των υπη-

ρεσιών υγείας και την κατάργηση του ασφαλιστικού 
μας φορέα που θα μας οδηγήσει στην ακόμη μεγαλύ-
τερη μείωση του εισοδήματός μας, αφού αναγκαζό-
μαστε να καταφεύγουμε στους ιδιώτες γιατρούς για 
πλήθος εξετάσεων που δεν περιλαμβάνονται πλέον 
στον κανονισμό παροχής υγείας, καθώς και να πλη-
ρώνουμε από την τσέπη μας πολλά από τα φάρμακα 
δεν περιλαμβάνονται στη νέα λίστα φαρμάκων.
ΔΙΑΜΑρΤΥρΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την παρά-
νομη και αντισυνταγματική νέα μείωση των αποθε-
ματικών του ταμείου μας μέσω το κουρέματος των 
κρατικών ομολόγων που κατέχει.
ΘΕΩρΟΥΜΕ απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφο-
ρά των κυβερνητικών παραγόντων του υπουργείου 
εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων οι οποίοι για 
μια ακόμη χρονιά δεν έχουν ανταποκριθεί σε επα-
νειλημμένα έγγραφα υπομνήματα της ομοσπονδίας 
μας προκειμένου να βρουν λύση τα προβλήματα που 
απασχολούν τους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η.
ΖΗΤΑΜΕ. Την άμεση κατάργηση των νόμων 
3845/2010, 3863/2010, 3865/2010, 3996 /2011 
και 4024/2011. Την επαναχορήγηση των δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας, την κα-
τάργηση της επιβολής της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης και την χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων 
που θα αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημά μας.
ΖΗΤΑΜΕ Τον άμεσο έλεγχο  στις ανεξέλεγκτες ανα-
τιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης,  μείωση της φορο-
λογίας, μειώσεις τα φάρμακα και  αναβάθμιση της 
ιατρικής και νοσοκομειακής μας περίθαλψης.
Τέλος ζητάμε να στελεχωθούν άμεσα οι υπηρεσίες 
της η υγειονομικής μας περίθαλψης με το απαιτούμε-
νο ιατρικό και υπαλληλικό προσωπικό, να εξοφλού-
νται έγκαιρα όλες οι δαπάνες και οι λογαριασμοί σε 
νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, γιατρούς και φαρ-
μακευτικούς συλλόγους, για να μην ταλαιπωρούνται 
οι ασφαλισμένοι του ταμείου υγείας και κυρίως οι 
συνταξιούχοι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και με 
σοβαρά προβλήματα υγείας.
Το ψήφισμα αυτό να φτάσει:
Στην κυβέρνηση.
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων.
Στους Υπουργούς. Οικονομικών. Εργασίας Και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Υγείας καιι Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
Στον Πρόεδρο της Βουλής. Στους Βουλευτές όλων 
των Πολιτικών Κομμάτων. Στην ΓΕΝΟΠ Α.Γ.Σ.Σ.Ε. 
Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Στους Συλλόγους 
μέλη της ΠΟΣ/ΔΕΗ.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

   Ο ΠρΟΕΔρΟΣ              Ο Γ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Λ. ΠΟΥΓΓΙΑΣ                 Π. ΚΑΠΙΝΙΑρΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς οι συνταξιούχοι που πήραμε μέρος στην Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Δ.Ε.Η –Πελοποννήσου – Αιτωλοακαρνανίας – Ηπεί-
ρου & Ιονίων Νήσων που έγινε σήμερα Παρασκευή 19-2-2016 στην Αγορά 
Αργύρη στην Πάτρα  ..
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΕΞΗΣ 
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να μην υποχωρήσει στους εκβια-
σμούς των Ντόπιων και των Δανειστών για περικοπές των Κυρίων Συντάξεων ..
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την κατάργηση της Ρήτρας Μηδε-
νικού Ελλείμματος στις Επικουρικές Συντάξεις και την εφαρμογή Ρήτρας Βιωσι-
μότητας που θα συμπληρώνετε από τις φορολογικές εισφορές του Κράτους….
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Διατήρηση και Έξιχρονισμό του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλους , και όχι στην συμμετοχή σε εργολάβους 
Υγείας που καταληστεύουν τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία …
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Άμεση Κατάργηση όποιας 
Ατομικής Σύμβασης Εργασίας και την Άμεση Εθνικής Συλλογικής Συμβάσεις 
Εργασίας που είναι ο κουμπαράς αλά και ο άμεσος χρηματοδότης για τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία …
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Άμεση Επαναφορά του Αφορο-
λογήτου για τους Συνταξιούχους αλλά και για τους Εργαζόμενους..
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την σταδιακή Επαναφορά των 
Επιδομάτων και των Δώρων …
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Άμεση Οργάνωση των Ασφαλι-
στικών Ταμείων, για την Άμεση Απονομή της Κυρίας αλλά και της Επικουρικής 
Σύνταξης…
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Άμεση Εκτέλεση και Εφαρμογή 
των Αποφάσεων του ΣτΕ υπέρ των Συνταξιούχων για τις παράνομες και Αντι-
συνταγματικές Αποφάσεις για τις περικοπές Συντάξεων …
Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Εφαρμογή.. Ρήτρα Συνταξι-
ούχου.. στα κέρδη των Τραπεζών, που τόσα χρόνια, Εκμεταλλεύονταν Άτοκα, 
Πουλούσαν, Χάριζαν μαζί με την κάθε Πολιτική Ηγεσία τα Αποθεματικά των 
Ταμείων μας …
Ζητάμε και Απαιτούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση 
την Άμεση Κατάργηση των Προστατευτικών Νόμων που Προστατεύουν.. Αυ-

τούς που Καταλήστευσαν τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία μέσα από τα Χρηματιστή-
ρια, Δομημένα Ομολόγα, και το R.S.I.
Τέλος- Ζητάμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την Ψήφιση Νόμου που θα 
υποχρεώνει την Αντιπροσώπευση των Συνταξιούχων στα Κέντρα αποφάσεων ..
Καλούμε την Γ.Σ.Ε.Ε. να Αναγνωρίσει τις Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις σαν 
Ισότιμα Μέλη στις Διοικήσεις σε όλα τα Εργατικά Κέντρα της Ελλάδος.

 …  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      

ΛΕΜΕ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ,

ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ . ..

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

                Ο    Ο
          ΠρΟΕΔρΟΣ      Γ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΚΕΠΕΝΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

(ΕΣΕ ΔΕΗ)
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ»

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ
3ης Σεπτεμβρίου 7, Αθήνα, Τ.Κ. 104 36

210.52.29.430

EΚΔΟΤΗΣ: 
Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος ΠΟΣ/ΔΕΗ

3ης Σεπτεμβρίου 7, Τηλ.: 210.52.29.430

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΟΜΟΥ:
Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος ΠΕΣ/ΔΕΗ

3ης Σεπτεμβρίου 7, Τηλ.: 210.52.29.430

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Λάζαρος Πουγγίας, Αλέκος Αυγερινόπουλος,

Διονύσιος Κοτζαΐτσης, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης,
Αθανασόπουλος Διονύσιος, Γεώργιος Σβουρδάκος

Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης

Πτολεμαΐδα 18/03/2016                                          Αριθμ. Πρωτ. 1464
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Προς κ.κ.
1.Πρωθυπουργό Κον ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠρΑ
2.Υπουργό Εργασίας Κον ΓΕΩρΓΙΟ ΚΑΤρΟΥΓΚΑΛΟ
3.Υπουργό Υγείας Κον ΞΑΝΘΟ ΑΝΔρΕΑ
4.Υπουργό Οικονομικών Κον ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ
5.ΣΥρΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚρΑΤΙΑ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΞΑρΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟ-
Κ,ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤρΩΩΝ
Βουλευτές Ν. Κοζάνης
1.Γεώργιο Κασαπίδη
2.Θεμιστοκλή Μουμουλίδη
3.Δημήτριο Δημητριάδη
4.Ιωάννη Θεοφύλακτο
5.Γεώργιο Τσιμάνη
Διοικητή 3ης Υ.Π.Ε. Κον ΓΕΩρΓΙΟ ΚΥρΚΟ
Υποδιοικητή: Κον ΑΓΑΠΙΟ ΓΑΒρΙΗΛΙΔΗ
Πρόεδρο ΕΤΕΑ Καπωτά Αθανάσιο
Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ Δομένικο Νικόλαο
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Α.Γ.Σ.Σ.Ε. – ΠΟΣ/ΔΕΗ – ΤΥΠΟΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς οι Συνταξιούχοι μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Επαρχίας 
Εορδαίας, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα 16 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 4 μ.μ. απογευματινή στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας 
για Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ακούσαμε τον Οικονομικό και Διοικητι-
κό απολογισμό, του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων ομιλητών,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ
1 – Την άμεση πρόσληψη μόνιμων και επικουρικών ιατρών, για την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη των χιλιάδων Ασφαλισμένων Συνταξιούχων της ΔΕΗ 

και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ και άλλων φορέων.
2 – Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ για την 
περικοπή μισθών και συντάξεων κύριων και επικουρικών, δώρα Πάσχα και 
δώρα Χριστουγέννων και επίδομα αδείας.
3 – Δικαστήρια καθυστερούν αποφάσεις που έχουν δικαστεί και δεν προσδιο-
ρίζονται ημερομηνίες για εκδίκαση.
4 – Ζητάμε προσλήψεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων από την διοίκηση της 
3ης ΥΠΕ επίκουρων ή με δελτίο παροχής υπηρεσιών 3ετους διάρκειας και όχι 
1 έτους για την λειτουργία του ΠΕΔΥ-ΠΕΚΑ Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ.
5 – Ζητάμε την αύξηση των κονδυλίων του κρατικού Προϋπολογισμού, από 
τον Πόρο, όπως παλαιότερα με το ποσό των 907 εκ. και όχι όπως σήμερα με 
το ποσό των 570 εκ.
6 – Ζητάμε να πληρωθεί το ΕΦΑΠΑΞ στους συναδέλφους από 1-9-2013 και 
ο τρόπος υπολογισμού.
7 – Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σταδιακά σε όλους τους συνα-
δέλφους.
8 – Μείωση των εν γένει κρατήσεων, από τις συντάξεις κύριας και επικουρικής.
9 – Ψήφιση του Νόμου για επαναφορά του αφορολόγητου στο ποσό του 
12.000€.
10 – Μείωση στο ποσοστό των φαρμάκων από 25% που είναι σήμερα στο 10%.
11 – Όχι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ.
12 – Λειτουργία του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου με 1) Πρόσληψη επί-
κουρων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων 3ετους σύμβασης 2) Προσλήψης 
μονίμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων 3) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου 
στο Μποδοσάκειο 4) Ολοκλήρωση και επάνδρωση της νέας πτέρυγας και 5) 
Προμήθειες όλων των μηχανημάτων που έχουν καταστραφεί ή δεν υπήρχαν.
13 – Κατάργηση όλων των νόμων 3986/11, 4024/12, 4051/12, 4093/12 και 
την 81/14-12-2012 εγκύκλιο του ΙΚΑ για την επαναχορήγηση του εξωιδρυ-
ματικού επιδόματος στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η μη επαναχορήγηση του 

επιδόματος από το κράτος εξανεμίζει κάθε ελπίδα στα παιδιά τα οποία ξεχνά 
πάντα η πολιτεία.
14 – Την συγκρότηση πολιτικής ομάδας (Ίδρυση κόματος) όλων των συντα-
ξιούχων ολοκλήρου της χώρας για την υπεράσπιση και την προστασία των 
συμφερόντων μας και την αξιοπρέπειά μας την οποία εξευτελίζουν οι εκά-
στοτε κυβερνήσεις ενώ εμείς πληρώνουμε όλα τα βάρη προς όφελος των 
μεγάλων.
Πιστεύουμε: ότι την οικονομική κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που 
την προκάλεσαν, δηλαδή, οι έχοντες και οι κατέχοντες και όχι όλοι εμείς.
Στηρίζουμε: όλες τις παρεμβάσεις της ΠΟΣ/ΔΕΗ και της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και θα πα-
λέψουμε να τις κάνουμε πράξεις.
Συνάδελφοι: τα ανωτέρω είναι οι πυλώνες της επιβίωσής μας, σύμφωνα με 
τα λεγόμενα των ομιλητών από την περαιτέρω πορεία των προβλημάτων μας, 
θα δυσκολέψει την επιβίωση των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.
Για τους ανωτέρω λόγους προσφύγαμε στα Ελληνικά και Ξένα δικαστήρια, 
για τις άνομες πράξεις και παράλληλα εις βάρος του συνόλου των ασφαλι-
σμένων της ΔΕΗ και ιδιαίτερα εις βάρος των συνταξιούχων.
Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα την Διοίκηση του 
Σωματείου όπως χειρισθεί περαιτέρω την κρίση που μας μαστίζει όλους μας.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ:
Το διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας να επιδώσει το παρόν ψήφισμα 
προς κάθε αρμόδιο.
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          Ο  ΠρΟΕΔρΟΣ                Ο   ΓΕΝ.  ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔρΕΑΔΗΣ               ΘΕΟΔΩρΟΣ  ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 29
Προς
Πρωθυπουργό κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠρΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σήμερα στο Αλιβέρι 1-2-2016, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 9:30 το πρωί ξεκίνησε και πραγματοποιήθηκε η 
Γενική Συνέλευση των μελών μας και αποφασίσαμε 
ομόφωνα τα πάρα κάτω:
Εμείς οι συνταξιούχοι, με την ασκούμενη πολιτική και 
τις συνέπειες της, έχουμε ξεπεράσει προς τα κάτω τα 
όρια της διαβίωσης μας. Δεν αντέχουμε άλλες περι-
κοπές στην σύνταξη μας και στον οικογενειακό μας 
προϋπολογισμό. 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ:
1. Γιατί δεν προχώρησε η επιστροφή των κλεμμένων 
και η τιμωρία των ενόχων.
2. Γιατί δεν πιάστηκαν οι φοροφυγάδες και οι φο-
ροκλέφτες.
3. Γιατί γίνεται προσπάθεια, να λεηλατηθεί ο πάγιος 
πόρος του ταμείου μας (Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η.) είναι λεφτά 
των εργαζομένων και συνταξιούχων της Δ.Ε.Η. και 
κανενός άλλου.
4. Γιατί επιχειρείται να απαξιωθεί η απόφαση της 
ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας που μας 
δικαιώνει για τις περικοπές στα δώρα-επιδόματα, κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις.
ΖΗΤΑΜΕ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1. Η χώρα μας να κερδίσει ξανά την χαμένη αξιοπι-
στία της στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο Πα-
γκόσμιο γίγνεσθαι.
2. Να γίνουμε επιτέλους ένα κράτος δικαίου και σε-
βαστό προς τους πολίτες.
3. Όχι άλλα βάρη στους Συνταξιούχους.
4. Να γυρίσουν τα κλεμμένα και από τον τελευταίο 
κλέφτη.
5. Να αποσυρθεί το ασφαλιστικό.
6. Μακριά τα χέρια από τον κεφαλικό μας πόρο. 
(Προερχόμενο από την αυτασφάλισή μας στη Δ.Ε.Η.).
7. Να ενισχυθεί η σημερινή δομή του ΠΕ.Δ.Υ. Αλιβε-
ρίου (πρώην Ι.Κ.Α. & ΠΕΚΑ Δ.Ε.Η.
Αλιβερίου) με γιατρούς και υποστηρικτική δομή
8. Τα θέματα της Ασφάλισης-Σύνταξης-Πρόνοιας 

κ.λ.π. να διεκπεραιώνονται στο Αλιβέρι και όχι να 
πηγαίνουμε στην Αθήνα.
9. Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της ολομέλειας 
των Σ.τ.Ε. για τις αντισυνταγματικές περικοπές στις 
κύριες κ’ επικουρικές συντάξεις κ.λ.π.
10. Να αποστέλλονται όπως πριν σε μηνιαία βάση τα 
ατομικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας.
11. Να ενισχυθεί και να συνεχιστεί η προσπάθεια αξι-
οποίησης, για πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς σκο-
πούς, του πρώην Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου.
ΖΗΤΑΜΕ:
Να σταματήσει ο πόλεμος στην ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑ-
ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΜΑΣ στους πρόσφυγες και μετανάστες που εισρέουν 
στην χώρα μας. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ:
Στους Συμπατριώτες μας, κατοίκους των νησιών μας, 
που υποδέχονται με το δικό τους τρόπο τους πρό-
σφυγες και μετανάστες.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:
Τον αγώνα των Αγροτών.
ΟΜΟΦΩΝΑ:  Η   Γενική   Συνέλευση   εξουσιοδοτεί  
το  Δ.Σ.   της  Ένωσης  μας   όπως κοινοποιήσει το 
παρόν ψήφισμα σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 
         Ο ΠρΟΕΔρΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
             ΔΗΜΟΥ Δ. ΑΐΔΙΝΗΣ Γ.

Κοινοπ.:
1.Υπουργό Υγείας κ’ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ξανθό Ανδρέα
2.Υπουργό Εργασίας κ’ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο
3.Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΕΗ), κ. Δαμάσκο Γεώργιο
4.Διοικητή 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας κ’ Στερεάς Ελλάδας, 
κ. Αντωνίου Νέστορα
5.Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κ. Δομένικο Νικόλαο
6.Δήμαρχο Κύμης - Αλιβερίου, κ. Μπουραντά Αθανάσιο
7.Πολιτικά Κόμματα
8.Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
9.Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η.
10.Σωματεία Μέλη Π.Ο.Σ./Δ.Ε.Η.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

      

Ηράκλειο    28 / 03 / 2016

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20/03/2016, 

η ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 

της Ενωσης μας, και απο την οποία εκλέχθηκε 

και εφορευτική Επιτροπή, η οποία  θα διεξάγει 

της Αρχαιρεσίες το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου.
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚρΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

Ο ΠρΟΕΔρΟΣ           Ο ΓΕΝ.ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Κ. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ           Ε. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
(ΝΟΜΩΝ:  ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
     Στην  Ετήσια  Γ.Σ  των  μελών  του  Συνδέσμου  μας, που πραγματοποιήθηκε  στις  19/2/2016,  
συζητήθηκαν, πέρα  από  τον  Διοικητικοοικονομικό  απολογισμό, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, οικονομι-
κά & συνδικαλιστικά  θέματα, έγιναν  προτάσεις  από  τους  συνάδελφους  &  εκδόθηκε  ψήφισμα, με  την  
εντολή  να  σταλεί  σε  κάθε  αρμόδιο  &  να  δημοσιευθεί στις  τοπικές  εφημερίδες  ‘’ΑΡΚΑΔΙΚΟ  ΚΗΡΥΚΑ’’  
&  ‘’ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ’’, με  το  οποίο  εκφράσαμε  την  συμπαράστασή  μας  στους  πλητ-
τόμενους  Σύριους  με  την  απαίτηση  για  άμεση  λήξη  του  πολέμου  στη  Συρία. 
Επίσης  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: -  να  υλοποιηθεί  η  απόφαση  του  ΣτΕ  &  να  σταματήσουν  οι  παράνομες  
περικοπές  στις  συντάξεις  μας (κύρια  &  επικουρική)  καθώς  &  των  δώρων  Πάσχα &  Χριστουγέννων  
&  του  επιδόματος  άδειας  καθώς  &  την  επαναφορά  τους  στα  επίπεδα  πριν  την  1/1/2012.
 -  Την εφαρμογή  των  Νόμων  2773/1999, 3655/2008, 3863/2010  &  του  Π.Δ. 51  σύμφωνα  με  τους  
οποίους  αναγνωρίζεται  αφ΄ενός  η  περιουσία  &  αφετέρου  υποχρεούται  το  κράτος  να  καταβάλει  τη  
διαφορά  των  εξόδων  από  τα έσοδα  στον  Ασφαλιστικό  μας  φορέα  έναντι  του  αποθεματικού  του, 
που  είναι  ενσωματωμένο  στην  περιουσία  της  ΔΕΗ.
- Την  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  &  φοροαποφυγής  σε  συνδυασμό  με  την  επιστροφή  των  κλεμμένων  
&  ταυτόχρονα  την  παραδειγματική  τιμωρία  των  ενόχων  έτσι  ώστε  την  κρίση  να  πληρώσουν  οι  
έχοντες  &  κατέχοντες  αλλά  &  εκείνοι  που  την  προκάλεσαν.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ: - Τις  πρακτικές  συρρίκνωσης  του  εισοδήματος  με  στόχο  τη  μείωση  της  αγορα-
στικής  δύναμης  &  την  εξαθλίωση  των  εργαζόμενων, Συνταξιούχων  &  επαγγελματιών.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  την  απόφασή  μας  να  συνεχίσουμε  τον  αγώνα  για:
-Τη  σταδιακή  επιστροφή  όσων  με  παράνομο  τρόπο  μας  στέρησαν.
-Την  προστασία  του  ασφαλιστικού  μας  φορέα  &  τη  διασφάλιση  της  περιουσίας  του.
-Την  υπεράσπιση  του  εφάπαξ  &  τη  χορήγησή  του  χωρίς  περικοπές.
  Στις  29/12016  πραγματοποιήθηκε  Καταστατικό  Συνέδριο  της   ΠΟΣ/ΔΕΗ  με  μοναδικό  θέμα  την  
τροποποίηση  του  καταστατικού  της  Ομοσπονδίας.
Στις  5/3/2016 διοργανώθηκε,  με  επιτυχία, ο  Αποκριάτικος  χορός  του  Συνδέσμου  με  ζωντανή  μου-
σική, εξαιρετικό  φαγητό  &  πλούσια  δώρα, προσφορά  των  Καταστηματαρχών  της  πόλης  μας. Μας  
τίμησε  με  την  παρουσία  του, προσκεκλημένος  στην  εκδήλωση, ο  Δήμαρχος  Μεγαλόπολης  κ. Διονύσης  
Παπαδόπουλος  με  αντιπροσωπεία  του  Δημοτικού  Συμβούλιου. Επίσης  μας  τίμησαν  με  την  παρουσία  
τους  ο  συνάδελφος  &  πρώην  Δήμαρχος  κ.  Σπύρος  Τσιριγώτης, ο  πρώην  Δήμαρχος  κ. Παναγιώτης  
Μπούρας  καθώς  &  ο  πρώην  Δήμαρχος  Γόρτυνος  κ. Κώστας  Μιχόπουλος.
     Το  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο  της  ΠΟΣ/ΔΕΗ  θα  πραγματοποιηθεί  στις  25  &  26/5/2016    στο  
οποίο  θα  συμμετάσχει  ο  Σύνδεσμός  μας  με  τους  εκλεγμένους  συνέδρους  του.
 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Με  ομόφωνη  απόφαση  του  Δ.Σ, η  καλοκαιρινή  εκδήλωση  του  Συν-
δέσμου  θα  πραγματοποιηθεί  στις  11  Ιουνίου  2016, ημέρα  Σάββατο.  Θα  προηγηθεί  εκκλησιασμός,  με  
αρτοκλασία &  μνημόσυνο  των  θανόντων  συναδέλφων  &  στη  συνέχεια  θα  παρατεθεί  δωρεάν  καφές  
&  γεύμα  στα  μέλη  του  Συνδέσμου. Για  τον  Ιερό  Ναό  &  την  αίθουσα  που  θα  πραγματοποιηθεί  η  
εκδήλωση  θα  ενημερωθείτε  με  ανακοίνωση, που  θα  ταχυδρομηθεί  σε  όλα  τα  μέλη,  μετά  την  ολο-
κλήρωση  των  διαδικασιών  για  την  ανάδειξη  μειοδότη. 
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,
-Δυναμώστε  το  Σύλλογό  μας, το  μόνο  ανάχωμα  των  συνταξιούχων, για  να  μπορέσουμε  όλοι  μαζί  
να  ανακόψουμε  τη  λαίλαπα  των  μέτρων  που  μας  επέβαλαν.  
-Ενημερώστε  τους  νέους  συνάδελφους  συνταξιούχους  να  γραφτούν  στο  Σύλλογό  μας.
-Υπενθυμίζουμε  ότι  οι  χήρες  των  θανόντων  συνάδελφων, αυτοδίκαια  μπορούν  να  γίνουν  μέλη  του  
Συνδέσμου  &  να  κάνουν  χρήση  των  δικαιωμάτων  που  απορρέουν  από  το  καταστατικό, όπως  όλα  
τα  μέλη  του  Συλλόγου.

ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙρΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                   
                    Ο  ΠρΟΕΔρΟΣ                                                                   Ο  ΓΕΝ.  ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
              ΝΙΚΟΣ  ΠΕΤρΟΠΟΥΛΟΣ                                                           ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                   Αθήνα 07/04/2016
Στην αίθουσα του Μουσείου του ΗΣΑΠ στον Πει-
ραιά, την Τρίτη 5/4/2016, πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση μνήμης και τιμής για τον Νικήτα Γκίκα, πρώτο 
Πρόεδρο (2006 – 2012) και Ιδρυτικό στέλεχος της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. 
Μίλησαν για το έργο του και την συνδικαλιστική του 
δράση οι συνάδελφοι:
-Θανάσης Τριανταφυλλίδης από την ΠΟΣ/ΔΕΗ
-Μανώλης Φωτόπουλος Πρόεδρος του Μουσεί-
ου ΗΣΑΠ
-Ευθύμης Ρουσιάς Πρόεδρος του Σωματείου Συ-
νταξιούχων ΗΣΑΠ

-Λάζαρος Πουγγίας Πρόεδρος της Ένωσης Συ-
νταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος 
-Γιώργος Αρνής Ειδικός Γραμματέας ΠΣΣ Ομίλου 
ΟΤΕ & τ.Γ.Γ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
-Γιώργος Πάντος Συντ/χος ΟΣΕ & Πρώην μέλος 
της Διοίκησης της ΑΓΣΣΕ  
Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., 
Συνάδελφος Νίκος Μουλίνος, ο οποίος μίλησε για 
τον πολίτη Νικήτα Γκίκα, τον συνδικαλιστή και τον 
άνθρωπο, ενώ στους οικείους του παραδόθηκε, τι-
μής ένεκεν, αναμνηστική πλακέτα. 

 ΤΟ ΓρΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε


