Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. βρίσκεται σε αγωνιστική εγρήγορση και ετοιμότητα.
Οργανώνει και συντονίζει τους διεκδικητικούς αγώνες του κλάδου μας.
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Το σημείωμα της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης Κλητοράκη – Πούλια

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, το Δ.Σ. της δευτεροβάθμιας οργάνωσής μας στο πλαίσιο των καθηκόντων του είναι προσανατολισμένο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των μελών του και αποφασισμένο να συντονίσει τους αγώνες σε όλα τα
επίπεδα (συνδικαλιστικό, κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, διεθνές) για να
αποτρέψει τη φτωχοποίηση των 50.000 συνταξιούχων του κλάδου.
Μεταξύ των θεμάτων μας προς διεκδίκηση, άμεση προτεραιότητα έχουν τα παρακάτω:
1. Απαιτούμε την επαναφορά των συντάξεών μας στα, προ
των μνημονιακών παρακρατήσεων, επίπεδα.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ μας δεν είναι ούτε ένα πρωτογενές ούτε ένα
αυτοτελές μέγεθος. Εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως π.χ. είναι το ύψος του φορολογηθέντος
μισθού, τα έτη εργασίας, το ύψος των εισφορών - συνεισφορών εργαζομένων και εργοδότη, τα πάσης φύσεως επιδόματα που προσαυξάνουν το μισθό, κτλ. Επειδή
είναι αδύνατος (για ολόκληρο τον εργασιακό μας βίο) ο αναδρομικός επανυπολογισμός όλων αυτών των παραγόντων, οδηγούμεθα στο συμπέρασμα, ότι μέσα από προσχηματικές διαδικασίες
επανυπολογισμού της σύνταξης μας είναι απαράδεκτη, παράνομη & καταχρηστική οποιαδήποτε ήδη συντελεσθείσα ή επιχειρούμενη μείωση της.
2. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για την οποιαδήποτε, εκ των υστέρων (αναδρομική), μείωση ή κατάργηση
του βοηθήματος – επικουρικής παροχής το οποίο διεκδικούμε στο ακέραιο.
Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ μας δεν είναι ελεημοσύνη, αποτελεί
αναπόσπαστο συμπλήρωμα της σύνταξής μας και αναφαίρετο
δικαίωμά μας δεδομένου ότι καθ’ όλην τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου συγκεντρώνονταν για το σκοπό αυτό σημαντικού
ύψους ποσά από τις εισφορές μας και τις συνεισφορές των εργοδοτών μας, τα οποία στερηθήκαμε.
3. Το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ΥΓΕΙΑ μας. Προς αυτήν την
κατεύθυνση οι Σύλλογοι των εργαζομένων και των συνταξιούχων
των τραπεζών καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ εύχονται σε όλους τους

την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στα μέλη
τους. Η Ομοσπονδία μας αξιοποιεί τις γνώσεις και την πείρα των
στελεχών της και στον ευαίσθητο αυτόν τομέα την υγείας και
συνδράμει στην επιτυχή αντιμετώπιση κάθε σχετικού προβλήματος.
4. Η βίαια, αιφνιδιαστική και απρόβλεπτη αλλαγή της οικονομικής
κατάστασης των συναδέλφων μας (Άρθρο: 388 του Α.Κ.) αιτιολογεί
πλήρως την απαίτησή μας για αντίστοιχη περικοπή των πάσης
φύσεως δανείων μας. Μετά τη δραματική μείωση των συντάξιμων αποδοχών των συναδέλφων μας λόγω των μνημονιακών
κρατήσεων και της μείωσης ή κατάργησης των επικουρικών βοηθημάτων, είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση των
δανείων που πήραν τα μέλη μας όταν το σύνολο των
συντάξιμων αποδοχών τους επαρκούσε για την έγκαιρη
αποπληρωμή των δόσεων.
5. Βασική προϋπόθεση για την αίσια έκβαση κάθε διεκδικητικού αγώνα ήταν και είναι η αρραγής ενότητα του κλάδου μας. Κάθε διασπαστική ενέργεια αποδυναμώνει την εμβέλεια
παρέμβασης της ΟΣΤΟΕ υπέρ των δικαιωμάτων των συναδέλφων
μας. Συνεπώς στους Συλλόγους, που δεν συμμετέχουν – επειδή δεν
είναι ταμιακά ενήμεροι – στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας
μας (Γ.Σ., Δ.Σ., Ε.Ε.), υπενθυμίζουμε ότι κανένας δεν περισσεύει, ότι
η μοναχική πορεία είναι αδιέξοδη και ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε
το «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν αποτελεί πλέον ευχή αλλά αναγκαιότητα.
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. δεν θα γίνει φερέφωνο αλλότριων
συμφερόντων & παραμάγαζο οποιασδήποτε κομματικής
παράταξης. Ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους 50.000
τραπεζοσυνταξιούχους και υπερασπίζεται με συνέχεια,
συνέπεια και τεκμηρίωση τις δίκαιες διεκδικήσεις τους.

Καλό καλοκαίρι χω

ρίς μνημόνια

Συναδέλφους μας, το καλοκαίρι του 2019 να είναι ανέμελο
και να ικανοποιηθούν οι πάσης φύσεως προσδοκίες μας.

Βλέπε 
 Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ  Σελ. 2 - 3: Από τη δράση της ΟΣΤΟΕ – Οι Διεθνείς
Δραστηριότητες  Σελ. 4: Από τη δράση των Συλλόγων – Μελών της ΟΣΤΟΕ
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ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û·˜ O.™.Δ.O.∂.
Û‡ÛÙËÌ· ˘ÁÂ›·˜ Ô˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
™·˜ ÌÂÙ·Ê¤Úˆ
ÙÔÓ ıÂÚÌﬁ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌﬁ
˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜),
ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣÏﬁÁˆ
C.E.S.
– E.T.U.C.2) Ë ·‰˘ο
ÙÔ˘
Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘
Ì·˜ πˆ¿ÓÓË
ª˘ÏˆÓ¿ Ô των
Ó·Ì›·
ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜
ÙˆÓ
Πραγματοποιήθηκε στις 21-24/5/19
στη
Βιέννη το 14 Συνέδριο
της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων
των‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ
Εργαζομέ- ˘νων (ETUC–CES) στο οποίο συμμετέχει
η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία
Συνταξιούχων
(F.E.R.P.A.).
Μετά
την ολοκλήρωση
ÔÔ›Ô˜
‰ÂÓ ÌﬁÚÂÛÂ
Ó· ·Ú·ÛÙÂ›
ÛÙËκαι
Û˘-Ηλικιωμένων
Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ
(ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡των εργασιών του Συνεδρίου ψηφίστηκε
η
παρακάτω
βαρυσήμαντη
Διακήρυξη
(Manifeste)
για
τα
έτη
2019–2023:
ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.
Ô˘Ó Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ Î‡ÚÈÂ˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜
™ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·,
ÌÂÙ¿
·ﬁ
7
¯ÚﬁÓÈ·
ÂÛÙÔ˘˜
ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜
Î·È Ó· ‚ÚÂΗ Διακήρυξη της CES-ETUC για τα
έτη
2019-2023
Ê·ÚÌÔÁ‹˜
ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ
Î·È ·¿Ó-και ıÔ‡Ó
ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈ¿
ÛÙÔ ‰ÚﬁÌÔ), 3)
Βιώνουμε μια κρίσιμη και δύσκολη
ΓιαÙˆÓ
τον σκοπό
αυτό, η CES-ETUC
της δημοκρατίας
και της κοινωνικής
ıÚˆˆÓ
ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ
ÔÏÈÙÈÎÒÓ,
ÂË
‰˘ÛÎÔÏ›·
Î¿Ï˘„Ë˜
ÛÂ
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿
στιγμή για την Ευρώπη και για το ευ- οι συνεργάτες της έχουν σχεδιάσει ορ- προόδου στην Ευρώπη. Ένα
ισχυρό
ρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα.
ΟιÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ
θές πολιτικές για
το μέλλονÎ·ıËÌÂτης ευρω- Â›Â‰·
συνδικαλιστικό
για το
μέλλον,
ÌÂ›˜
‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ
·ÎﬁÌ·κίνημα
Î·È ÙˆÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ
συνέπειες της ανεξέλεγκτης παγκοοικονομίας,
της κοινωνίας
και ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ
ικανό να αλλάξει
σημερινές
οικο- (Î·ÚÈÓ¿ ÙÈ˜παϊκής
ÔÏ¤ıÚÈÂ˜
Û˘Ó¤ÂÈÂ˜
ÙË˜ ÌÂ›ˆÎ·È τις
ÏÔÈÒÓ
·Ó·ÁÎÒÓ
σμιοποίησης, της οικονομικής κρίσης
της
αγοράς
εργασίας,
και
θα
εφαρμόνομικές
και
εργασιακές
πολιτικές,
και ÏﬁÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ Ì·˜ Î·Ù¿ 60% ÂÚ›- Ù·‚·Ú·ıÚÒÓÂÙ·È Ë ÔÈﬁÙËÙ· ˙ˆ‹˜
και της λιτότητας, οι αλλαγές στην σουν ισχυρά και αποτελεσματικά ερ- να συμπεριλάβει όσους σήμερα δεν
Ô˘. ∏ ÚÔ˚Ô‡Û·
ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË
Ô‰ËÁÂ› Áˆ
ÙˆÓδικαιώματα
Û˘ÓÂ¯ÒÓ και
·˘Í‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜
οικονομία και στην αγορά εργασίας
γαλεία και δράσεις
για να ενισχύσουν
έχουν
προστασία
καιÙÈÌ¤˜
ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË.
λόγω της κλιματικής αλλαγής,ÛÙËÓ
της ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË
τον ρόλο τωνÎ·È
συνδικαλιστικών
οργα- ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â˘ÚÂ›·˜
™‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ
ÚﬁÛÊ·Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›·
ÙË˜
ÁÈ- Î·È ·Ó·ÁÎ·›·˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜).
ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίη- νώσεων στην επίτευξη χειροπιαστών,
σης, οι επιθέσεις στα δικαιώματα
των θετικών
αποτελεσμάτων
τους
ερ- OÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ô˘ÚÔÛÙ¿Ù
Ë ·ÓÂÚÁ›·
‚Ú›ÛÎÂÙ·Èγια
ÛÙÔ
25%
εργαζομένων και των συνδικαλιστών
γαζομένους
και
τους
συνταξιούχους,
(ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¤ÊÙ·ÛÂ ÙÔ 51%), ÙÔ ‰Â ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜,
και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέ- με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
35,8% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·- ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡˜ ÎÏÔλο, η αύξηση των ανισοτήτων στο
1. μια νέα, προοδευτική και βιώσιμη
ﬁ το
ÙÔ ﬁÚÈÔ
ÙË˜ ÊÙÒ¯È·˜.
Û¿Ú.
εσωτερικό και μεταξύ των χωρών,
οικονομική
πολιτική,
δεν απολαμβάνουν ίση μεταχείριση:

°
ÎÙ
ÎÙ
¯¿
‰ÈÂ
«
ÙÔ
Êˆ
ÙÚ
Ú›˙
ÙÒ
Á¤
·
ÛÙ
ÎÔ
‚Ô
™
Ú
ÛÙ
¿

μεταναστευτικό ζήτημα και οι ροές
2. αύξηση των μισθών και ανοδική γυναίκες, νέους και εργαζόμενους σε
κινητικότητας, που συχνά οδηγούν σύγκλιση των μισθών και των συντά- επισφαλείς θέσεις, αυτοαπασχολούσε διακρίσεις και εκμετάλλευση – η ξεων μεταξύ χωρών και κλάδων, 3. μενους και εργαζομένους σε πλατάνοδος ακροδεξιών, εθνικιστικών,
απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις φόρμες, άτομα που εργάζονται στην
O
νεοφασιστικών και ξενοφοβιεργασίας και μείωση της ερ- παραοικονομία, μετανάστες και μετακών δυνάμεων που απειλούν
γάσιμης εβδομάδας χωρίς κινούμενους εργαζομένους, άτομα με
τα ανθρώπινα και τα κοινωπερικοπές
στουςªÀ§ø¡∞™:
μισθούς αναπηρίες
ή άτομα που
πέσει
πø∞¡¡∏™
ÀÔ‰Â¯ﬁÌ·ÛÙÂ
∫·Èέχουν
Ë ·Ú¤Ì‚·Û‹
ÌÔ˘ Û
νικά δικαιώματα και θέτουν
και
με δυνατότητα
ελέγχου
θύματα
οποιασδήποτε
μορφής δια-∞Á·ËÙÔ› Û
ÙÔ˘˜
Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜
Ì·˜ ÙË˜
πÙ·ÏÈÎ‹˜
CGπL- «Î·ÏËÌ¤Ú·».
σε κίνδυνο τις δημοκρατικές
της
ωραρί- κρίσεων,
μεταξύ άλλωνÛÂ˜,
λόγω
σεξουαSPπ,οργάνωσης
Ô˘ Â›Ó·È του
Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯ÈÎ‹
ÙÔ˘
Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ˘ ÙË
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ου εργασίας,
λικού προσανατολισμού και ταυτότηÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÙË˜
∂˘ÚÒË˜
ÌÂ
ÂÚ›Ô˘
3
ÂÎ·Ì·ÛÙÂ
Â‰Ò
Ì·˙› Û·˜ ÛÙÔ
– όλα τα παραπάνω εγείρουν
4. υπεράσπιση και επέκτα- τας φύλου.
ÛÙÂ Â‰Ò ÛÙËÓ
Ì¤ÏË. °ÂÓÈÎ‹
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ÙË˜ FERPAσυνδικαλιστικό
σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον
σηÙÔÌÌ‡ÚÈ·
των δικαιωμάτων
των εργαΤο ευρωπαϊκό
κί- ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ô
ÌÂ
ÙËÓ
ÂÚ›ÊËÌË
ÂÏÏËÓ
Ô˘
ÂÎÏ¤¯ıËÎÂ
ÙÔÓ
ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ
·ﬁ
ÙÔ
7
της Ευρώπης και των Ευρωπαίων ερ- ζομένων και των συνταξιούχων, της νημα θα δημιουργήσει μια πιο δίκαιη
γαζομένων και συνταξιουχων. Το™˘Ó¤‰ÚÈÔ
συν- κοινωνικής
πρόνοιας και των
δημόσιΕυρώπη
για°ÂÓÈÎ‹
τους εργαζομένους
και ÙËÓ ·‰ÂÚ
Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜
Carla
Cantone,
ÚÒËÓ
·Ó·ÓÂÒÛÔ˘ÌÂ
δικαλιστικό κίνημα έχει την ευθύνη
να
ων
υπηρεσιών,
τους
συνταξιούχους.
Το
κοινωνικό
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ CGπL-SPπ. ™ÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜.
υπερασπιστεί τη δημοκρατία και το
5. επανέναρξη του κοινωνικού δι- συμβόλαιο που αποτελεί το θεμέλιο
∂ÈÙÚÔ‹˜
FERPA Î·Ù·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ
∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓ
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το ση- αλόγου, ενίσχυση των συλλογικών της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
Ù· Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ¿
ÛÙÂÏ¤¯Ë επέκταση
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ
Î·ıÒ˜
FERPA.
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
μαντικότερο επίτευγμα του τελευταίδιαπραγματεύσεων,
τηςÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ
της ΕΕ απειλείται,
εξαιτίας
των μέτρων
Î·È
Ù·
ﬁÚÁ·Ó·
¢ÈÔ›ÎËÛË˜
ÙË˜
FERPA
ÁÈ·
ÙÔ
Â›‰Ô˜,
ÙËÓ
¤ÓÙ·ÍË
ıÒ˜
Î·È
ÂÁÒ
ου αιώνα, με γνώμονά του την ειρήνη, κάλυψής τους και προώθηση της συμ- λιτότητας, των περικοπών και των μέ-·Ó‹Îˆ ÛÙË
τον άνθρωπο, τα εργατικά, κοινωνικά
των συ- τρων
απελευθέρωσης
αγοράς που ÙˆÓ Û˘ÓÙ
Î·È ÙËÓ μετοχής
¤ÎÙ·ÛËτων
ÙˆÓεργαζομένων
‰ÈÎÒÓ Ì·˜ και
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Î·È
˙ËÙ¿ÌÂ ÙË της
ΔÔ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙÔ
και περιβαλλοντικά δικαιώματα,
τις νταξιούχων,
υλοποιούνται
όλη την
Ευρώπη,
ως ÙÔ˘ ÂıÓ
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹
ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ
ÌÂσε
ÙÔÓ
‰›·˜
Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜
δίκαιες και ίσες συνθήκες διαβίωσης
6.
δίκαιη
μετάβαση
σε
ομαλή
και
μια
λάθος
αντίδραση
στην
οικονομική
Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÙÚﬁÔ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ¤¯Ô˘ÌÂ §ÔÌ‚·Ú‰›· ÙÔ Û˘Ó‰ÈÎ¿Ù
και εργασίας, που περιλαμβάνουν βιώσιμη παγκοσμιοποίηση και σε διε- κρίση και εξαιτίας του κοινωνικού και
ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
‰È¿ÊÔÚÂ˜
·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
˘¤Ú
·ÈÙËÌ¿ÙˆÓντάμπινγκ
Ì·˜ ﬁÏË
δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά
θνές εμπόριο
με κοινωνικό
έλεγχο,
και ÙˆÓ
μισθολογικού
καιÙËÓ
της πÙ·ÏÈÎ‹
εργα- ÂÈÎÚ¿
‰È·‚‹Ì·Ù·,
ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜
ÛÙÔ
™·˜
ÌÂÙ·Ê¤Úˆ ÙÔ ıÂÚ
συστήματα υψηλής ποιότητας. ( .¯. Î·Ù·ÁÁÂÏ›Â˜,
7. δίκαιη κινητικότητα
και‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜,
κοινή πο- σιακής
εκμετάλλευσης
και
κακομετα∂˘Úˆ·˚Îﬁ
∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ,
ÛÙËÓ
∂˘Úˆ·˚Î‹
∂ÈÙÚÔ‹,
ÛÙËÓ
∂˘·˜
ÙË˜
FERPA, ÙËÓ Î· Ca
λιτική μετανάστευσης και ασύλου, με χείρισης.
τον σεβασμό
για τα δικαιώματα
ευρωπαϊκός
πυλώνας
κοινωνικών
Úˆ·˚Î‹βάση
OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹
∂ÈÙÚÔ‹).Ο∫·ÏÔ‡ÌÂ
ÙÒÚ·
ÚÔ¿ÏÏÂ˜
Î·È ÌÂ ·Ú·Î
και
την
ίση
μεταχείριση.
δικαιωμάτων
και
η
νέα
κοινωνική
νοÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔÓ Û˘Ó‰. Stefano Lantini.
ÌÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜
είναι ο καλύτερος τρόπος για μοθεσία είναι σημαντικά βήματα για
∫·ÏËÌ¤Ú·. (ª¤Ûˆ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·˜) ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙË˜ §
LANTINIΑυτός
STEFANO.:
να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασί- την αποκατάσταση του ευρωπαϊκού
ας και ζωής των μελών μας και να δι- κοινωνικού μοντέλου, αλλά από μόνα
αμορφώσουμε το μέλλον της εργασι- τους δεν αρκούν. Αυτό που χρειάζεακής και της μετεργασιακής ζωής. Θα ται είναι ένα ανανεωμένο κοινωνικό
χτίσουμε ένα ανανεωμένο και ισχυ- συμβόλαιο για την Ευρώπη, το οποίο
ρότερο συνδικαλιστικό κίνημα, ικανό θα καθορίζει τη σχέση μεταξύ τριών
να οργανώσει και να κινητοποιήσει, διαφορετικών ομάδων στην κοινωνία:
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που της πολιτείας, των εργαζομένων και
έχουμε μπροστά μας, να προβλέψει του κεφαλαίου. Οι θεσμοί θα πρέπει
και να διαμορφώσει τις αλλαγές που να αναλάβουν την ευθύνη για την ενίέρχονται, ένα συνδικαλιστικό κίνημα σχυση της κοινωνικής οικονομίας της
που συμμετέχει στην ενδυνάμωση αγοράς. Οι εταιρείες δεν θα πρέπει να
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 μπορούν να αποκομίζουν κέρδη από

την ενιαία αγορά και ταυτόχρονα να
την υπονομεύουν, εκμεταλλευόμενες
τους εργαζομένους ή αποφεύγοντας
να πληρώνουν φόρους και κοινωνικές
εισφορές.
Η Συνομοσπονδία μας παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για την επίτευξη ενός ανανεωμένου κοινωνικού
συμβολαίου για την Ευρώπη, και θα
συνεργαστεί και θα διαπραγματευτεί με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς και τις οργανώσεις
των εργοδοτών για να το επιτύχει,
μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών,
όπως οι εξής:
1. Ενσωμάτωση πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου στις Συνθήκες, το
οποίο θα δίνει κυρίαρχη θέση στους
εργαζομένους και στους συνταξιούχους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα κοινωνικά δικαιώματα, και
εφαρμογή του μέσω της νομοθεσίας
και των πολιτικών της ΕΕ.
2. Επανεκκίνηση έκτακτου σχεδίου
για αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη δημιουργία
ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλους
τους τομείς της οικονομίας, και των
δημόσιων επενδύσεων στις δημόσιες
υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά και την
κοινωνική πρόνοια.
3. Αλλαγή της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και του προϋπολογισμού της ΕΕ για την προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, των επενδύσεων σε θέσεις εργασίας, της βιώσιμης
ανάπτυξης, της δίκαιης και προοδευτικής φορολογίας και της ευημερίας των
ανθρώπων – ως γενικών στόχων των
οικονομικών πολιτικών της ΕΕ.
4. Ανοικοδόμηση του ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου, με την ενίσχυση και εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσω πολιτικών, νομοθεσίας,
κοινωνικών ρυθμίσεων, συλλογικών
συμβάσεων και αποτελεσματικών μέτρων, με στόχο την αναδιανομή και
την ανοδική σύγκλιση.
5. Ενίσχυση του διμερούς και τριμερούς διαλόγου σε ευρωπαϊκό, εθνικό
και κλαδικό επίπεδο, μέσω βελτίωσης
της νομοθεσίας, των πολιτικών, των
συμφωνιών και της χρηματοδότησης
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων.

6. Σύμπραξη συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την επίτευξη γενικής
αύξησης των μισθών και ανοδικής
σύγκλισης των μισθών και των συντάξεων και των εργασιακών συνθηκών
για όλους. Η σύμπραξη θα πρέπει να
καταλήξει σε συστάσεις του Συμβουλίου και πιθανώς σε οδηγία-πλαίσιο,
με στόχο την ενίσχυση και τη δημιουργία ισχυρότερων και αυτόνομων
εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων και εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε κάθε κράτος
μέλος της ΕΕ.

Σελίδα 3

κών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
10. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας
της ΕΕ περί ενημέρωσης και διαβούλευσης, εκπροσώπησης σε επίπεδο
Δ.Σ. και Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων, με στόχο τη βελτίωση της
συμμετοχής των εργαζομένων στον
χώρο εργασίας και στην αλλαγή και
αναδιάρθρωση της οικονομίας.
11. Διαμόρφωση του μέλλοντος της
εργασίας με νομικά πλαίσια της ΕΕ για
τη μείωση της επισφαλούς και αβέβαιης απασχόλησης, την επέκταση των δι-


ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ


ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ, ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ


ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
7. Μεγαλύτερη προσπάθεια για την
επίτευξη ισότητας των φύλων στην
εργασία και στην κοινωνία, με νομοθεσίες και πολιτικές που καταπολεμούν
κάθε μορφή διάκρισης, ιδιαίτερα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.
8. Άμεση δράση για την κλιματική
κρίση, την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και την παγκοσμιοποίηση,
με δίκαιη μετάβαση, η οποία, μέσω
νομοθεσίας της ΕΕ, πολιτικών μέτρων
και ειδικών ταμείων, κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων, διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν
αποκλεισμοί και διακρίσεις.
9. Μεταρρύθμιση των νόμων περί
ανταγωνισμού, του εταιρικού δικαίου
και της νέας νομοθεσίας περί δέουσας
επιμέλειας και εφοδιαστικών αλυσίδων αγαθών στην ενιαία αγορά, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης
σεβασμός των κοινωνικών, εργασια-

καιωμάτων των εργαζομένων και την
προστασία των νέων μορφών εργασίας, την εξάλειψη του μισθολογικού και
κοινωνικού ντάμπινγκ και την ενίσχυση της δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων και της ίσης μεταχείρισης.
12. Εξασφάλιση της δια βίου μάθησης και του δικαιώματος επιμόρφωσης για όλους τους πολίτες, μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας της ΕΕ.
13. Ενίσχυση της δράσης για τη δημιουργία δίκαιης και βιώσιμης ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση, την παγκοσμιοποίηση, το διεθνές
εμπόριο και τις εξωτερικές πολιτικές
και σχέσεις με γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και μέσω της πλήρους
εφαρμογής της Ατζέντας του 2030
και άλλων συνθηκών και εργαλείων
του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των
συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ΔΟΕ).

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΠΆΝΤΑ
ΣΈΒΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΎΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ ΗΛΙΚΊΑ. ΣΉΜΕΡΑ;

Σελίδα 4
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΣΣΥΤΑ)

ΦΕΙΔΙΟΥ 6, 10678 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 33093770, ΕΑΧ 210 9803879, ΚΙΝ. 6932623926, WEB SITE: www.Passyta.gr, E-MAIL:info@passyta.gr
Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΣΣΥΤΑ), για την εκλογή των οργάνων του της τριετίας 2019-2022.
Οι εκλογές έγιναν με Ενιαίο Ψηφοδέλτιο,
δείγμα ότι στον Σύλλογο υπάρχει ενότητα και
ομοφωνία στα περισσότερα και κρίσιμα θέματα, που τον απασχολούν. Σύμφωνα με την
Ανακοίνωση Νο 3 της 19-6-2019 της Εφορευτικής Επιτροπής τα αποτελέσματα έχουν ως
εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 19-6-2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 3: Εγγεγραμμένα

μέλη: 319, Ψήφισαν: 168, Έγκυρα: 168, Άκυρα:
0, Λευκά: 0
Για το Διοικητικό Συμβούλιο: ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 159, ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
140, ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109, ΑΣΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ
60, ΛΑΙΝΑ-ΜΟΔΙΑΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 38,
ΣΑΞΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 36. Εκλέγονται οι 5
πρώτοι. Οι επόμενοι 2 Αναπληρωματικοί.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή: ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 137, ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 68, ΑΠΟΣΤΟΛΙ-ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
55, ΧΑΝΤΖΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 52, Εκλέγονται οι πρώτοι 3. Αναπληρωματική η 4η.
Για εκπρόσωπος στο Δ.Σ. του Λ.Α.Κ.: ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 112, ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 50
Εκλέγεται ο πρώτος με Αναπληρωματικό
τον δεύτερο.
Για εκπρόσωπος Στην Εξελεγκτική Επιτροπή του Λ.Α.Κ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
106, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΣΙΛΩΡΟΣ 52. Εκλέγεται η
πρώτη με Αναπληρωματικό τον δεύτερο.
Για εκπροσώπους στην ΟΣΤΟΕ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 160, ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΑΣ 117, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 70, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ
55. Εκλέγονται οι 3 πρώτοι. Αναπληρωματικός ο τέταρτος.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ - ΘΩΜΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δικηγόρος Αθηνών
με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 35698 Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 11424
Α.Φ.Μ.143787
Τη Δευτέρα 24-6-2019 συνήλθε το Δ.Σ. και
συγκροτήθηκε σε Σώμα, όπως η παρακάτω
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Μετά από τις αρχαιρεσίες της 19-6-2019,
συνήλθε σήμερα μετά από πρόσκληση του
πρώτου σε ψήφους εκλεγμένου συνδ. Χάρη

Δάσκαλου, το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε Σώμα έπειτα από ψηφοφορία (ομόφωνα) ως εξής: Πρόεδρος: Χάρης Δάσκαλος,
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Ασλόγλου, Γεν.
Γραμματέας: Επαμεινώνδας Καλαρίτης, Ταμίας-Έφορος: Γιώργος Αντωνάκης, Μέλος:
Γιώργος Σπανουδάκης. Το Δ.Σ. ευχαριστεί
τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, συνδ.
Ολυμπία Μάγειρα, Βαρβάρα Σεμερτζάκη και
Θωμά Κατσούλη για την άψογη διαδικασία,
τους υποψήφιους για τα όργανα και αξιώματα
του Συλλόγου και όλους τους συναδέλφους
που έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες .Το κύριο
χαρακτηριστικό των εκλογών αυτών είναι η
επιτυχής ανανέωση των Μελών του Δ.Σ. αλλά
και των άλλων οργάνων του Συλλόγου μας.
Τα δύο νέα Μέλη που εκλέχθηκαν και συμμετέχουν πλέον στο Δ.Σ., οι συν. Δημήτρης
Ασλόγλου και Γιώργος Σπανουδάκης, από τα
πιο γνωστά, δραστήρια και πάντα παρόντα σε
όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, έχουν
την απαραίτητη εμπειρία και φυσικά την διάθεση να προσφέρουν στη λειτουργία και τη
συνέχειά του. Το Δ.Σ. έχοντας την εμπειρία
και την γνώση των θεμάτων, θα συνεχίσει την
προσπάθεια με μεγαλύτερη δυναμική, για την
αντιμετώπιση και επίλυσή τους. Και πάντα με
συνεργασία, πλήρη ενημέρωση και εμπιστοσύνη, για τον κοινό σκοπό. Υπόσχεση όλων
μας είναι η άμεση αντιμετώπιση ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, που θα ανακύπτουν, είτε αφορούν
γενικά τον Σύλλογο είτε τον καθένα προσωπικά. Το Δ.Σ., αμέσως μετά την συγκρότησή του
σε Σώμα, συνεδρίασε και συζήτησε όλα τα
θέματα, που βρίσκονται στο προσκήνιο αυτές
τις μέρες ,αλλά και όσα φαίνεται να έρχονται
τις επόμενες:
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚ/ ΕΦΚΑ: Με το πρόσχημα των εθνικών εκλογών, ο ΕΦΚΑ καθυστερεί Χαρακτηριστικά και απαράδεκτα να
προβεί στις ενέργειες που πρέπει, για να προχωρήσουν επιτέλους οι διαδικασίες επίλυσης
των υποθέσεων που λιμνάζουν πάνω από δύο
χρόνια. Οι υποσχέσεις της υπεύθυνης Διευθύντριας παραμένουν υποσχέσεις και γι’ αυτό
εξετάσαμε όλες τις δυνατότητες πίεσης, από
την εκ νέου συνάντηση με τον αρμόδιο Υποδιοικητή κ. Δημ. Τσακίρη μέχρι και την προσφυγή σε νομικές ενέργειες.
Β. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΠΙΛΤΑΤ: Την Κυριακή
23 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γεν.
Συνέλευση του Επικουρικού μας Ταμείου. Οι
αντιπρόσωποι των Συλλόγων Συνταξιούχων
δεν παρέστησαν, για να μην νομιμοποιήσουν
τις διαδικασίες μιας παράνομης συνέλευσης αλλά και τις αποφάσεις, που στρέφονται
απροκάλυπτα κατά των συνταξιούχων-μελών. Η πρώτη πρόταση, που συζητήθηκε
μόνο, αφορά την μετατροπή του Ταμείου

από ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ. Δηλαδή, θα νέμονται τα αποθεματικά μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν εισφορές
στις μερίδες, ενώ οι συνταξιούχοι, που συν
τω χρόνο θα γίνονται κόκκινοι’ ας πάνε στον
Καιάδα. Αναμένουν τις κατάλληλες συνθήκες,
για να προχωρήσουν σ᾽ αυτό το ανοσιούργημα. Φυσικά θα αντιδράσουμε σ’ αυτή την
καταστροφική ενέργεια με όλα τα μέσα και θα
Συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, σαν την μόνη νόμιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση της επικουρικής
μας ασφάλισης. Η δεύτερη πρόταση που ψηφίστηκε αφορά την κατάργηση της δυνατότητας των Συλλόγων Συνταξιούχων να ορίζουν
τους αντιπροσώπους τους για τις εκάστοτε
Γεν. Συνελεύσεις , αλλά οι αντιπρόσωποι να
εκλέγονται από εκλογές που θα Διοργανώνει
το ...ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Θέλουν να ελέγχουν εκατό τοις
εκατό τους αντιπροσώπους των Συλλόγων!!! :
Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: Έγινε ενημέρωση και ανασκόπηση όλων των υποθέσεων, που βρίσκονται σε
διάφορες φάσεις των νομικών διαδικασιών
και συζήτηση για τις δυνατότητες επιτυχίας
κάθε μίας. (Το σύνολο των δικαστικών υποθέσεων αναφέρθηκε αναλυτικά στην Ανακοίνωση Νο 28/29.5.2019 του Συλλόγου
μας). Η εκδίκαση της 31.5.2019 για την Αναπλήρωση αναβλήθηκε λόγω των εκλογών,
χωρίς μέχρι σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο να ορίσει νέα δικάσιμο. Το Δ.Σ θα παρακολουθεί ανελλειπώς τις υποθέσεις αυτές και
την εξέλιξή τους.
Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Το Δ.Σ
ενημερώθηκε για την πορεία των διαφόρων
ζητημάτων που προκύπτουν από την λειτουργία των θεσμικών φορέων Υγείας, αλλά και για
τις προοπτικές από τις συνεργασίες με ιδιωτικούς. Θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει
σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν θέματα
υγείας προς όφελος των μελών μας.
Ε. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.: Τα νέα Μέλη ενημερώθηκαν για την εν γένει λειτουργία του
Συλλόγου, για τις προτεραιότητες και τον καταμερισμό των υποχρεώσεων κάθε Μέλους,
για την οικονομική λειτουργία του, για την
συμμετοχή του στην ΟΣΤΟΕ και στην ΑΓΣΣΕ,
για την καθημερινή αλλά και μακροπρόθεσμη λειτουργία του, με στόχο την επίλυση των
προβλημάτων προς όφελος όλων των συναδέλφων μας. Ζητάμε την συμμετοχή όλων σας
και την εποικοδομητική κριτική, για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου
μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Σ.Υ.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
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