ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 2018
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε στην Γ.Σ. που σήμερα, μετά από πολλά
χρόνια γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου μας. Η επιλογή αυτή έγινε για
να εξοικειωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνάδελφοι με το χώρο
μας και να γίνει το στέκι τους, όταν κατεβαίνουν στην Αθήνα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο χώρος, με τις ιδιαίτερα προνομιούχες βεράντες είναι
ιδιόκτητος και προσφέρεται για καφέ και φιλική συζήτηση.
Στα γραφεία μας βρισκόμαστε καθημερινά 3 και πολλές φορές 4 μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και ασχολούμαστε με όλα τα θέματα που
είναι πολλά και ποικιλόμορφα.
Οι συνάδελφοι που περνούν καθημερινά από το Σύλλογό είναι
πολλοί, θα θέλαμε όμως περισσότερους. Ανταλλάσουμε μαζί τους
απόψεις, σκέψεις, ιδέες και ακούμε τις προτάσεις τους. Αυτό δίνει σε
εμάς δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για επίλυση
των προβλημάτων και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε
και να διεκδικούμε τα συμφέροντά σας.
Από τα κορυφαία προβλήματα είναι
αυτό της Ενοποίησης των
Συλλόγων, της διακοπής της Επικούρησης, των αποζημιωτικών αγωγών
για τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 του 2012 που κρίθηκαν
αντισυνταγματικοί, τα πολλά και ποικιλόμορφα προβλήματα των νέων
συνταξιούχων – συναδέλφων μας, καθώς και άλλα που θα αναφερθούμε
παρακάτω, τουλάχιστον για τα περισσότερα..
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Η θέληση του Δ.Σ. για οριστική λύση, στο θέμα της Ενοποίησης είναι
πια δεδομένη. Το ίδιο, θέλω να πιστεύω ισχύει και για τον άλλο Σύλλογο.
Οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει αρκετά, αλλά οι καθυστερήσεις, που
διαπιστώνουμε αποδεικνύουν τις δυσκολίες που υπήρχαν και
εξακολουθούν να υπάρχουν σε πρακτικά θέματα.
Για να θυμηθούμε λίγο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Στην περσινή Γενική μας Συνέλευση καθώς και σ’ εκείνη του
Πανελληνίου Συλλόγου, εγκρίθηκαν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που
είχαν συμφωνήσει τα Δ.Σ. των Συλλόγων και σύμφωνα μ’ αυτά έπρεπε τα
μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου να μεταφερθούν αυτόματα στον Ενιαίο
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Σύλλογο, μαζί με όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους υπαλλήλους του.
Έτσι θα γινόντουσαν κοινά Συμβούλια, θα παίρνονταν κοινές αποφάσεις
και στη συνέχεια τα Δ.Σ. θα επεξεργαζόντουσαν από κοινού το νέο
Καταστατικό με βάση το οποίο, θα γινόντουσαν οι κοινές εκλογές.
Οι συμφωνίες όμως αυτές δεν τηρήθηκαν, χωρίς δική μας ευθύνη.
Πρότασή μας, από τη πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι συναντήσεις της
Επιτροπής, ήταν η άμεση ενοποίηση των Δ.Σ. των δύο Συλλόγων με
Πρόεδρο, τον Πρόεδρό μας και Γεν. Γραμματέα των Πρόεδρο του
Πανελληνίου, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό.
Στο μνημόνιο Νο 2 συμφωνήσαμε ότι τα μέλη των Δ.Σ. των 2 Συλλόγων
θα συνέρχονται ατύπως σε κοινή συνεδρίαση θα συζητούν και θα
συναποφασίζουν για όλα τα θέματα του Ενιαίου Συλλόγου με
πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών και η απόφαση αυτή θα είναι
δεσμευτική για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ που θα διοικεί
τον Ενιαίο Σύλλογο μέχρι την εκλογή για ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Στη συνέχεια, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, προχώρησε σε καθολική
ψηφοφορία για την έγκριση, από τη βάση του, της Ενοποίησης, όπως και
έγινε με μεγάλη πλειοψηφία. Ακολούθως, από το Δ.Σ. του Πανελληνίου
διερευνήθηκε ο τρόπος μεταφοράς των εισφορών των μελών του
Συλλόγου αυτού, στον Ενιαίο Σύλλογο, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσαν
ήταν απλούστατος. Παρόλα αυτά, η απόφασεις των Γενικών Συνελεύσεων
του 2018, δεν υλοποιήθηκαν.
Άρα η ενοποίηση έπρεπε να είχε γίνει, να λειτουργούμε ήδη ενωμένοι
και να είχε προηγηθεί του Καταστατικού. Αυτό ήταν γιατί η τροποποίηση
του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 22 απαιτεί να συγκληθεί
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών με θέμα την τροποποίηση και να
παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που ταμειακώς
εντάξει και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Το θέμα δεν είναι το πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Οι συνάδελφοί μας
απαιτούν εδώ και τώρα ένα και μόνο Σύλλογο στο χώρο μας και όχι να
«παίζουμε» με την ενοποίηση στο Facebook.
Οι εκλογές του Πανελληνίου θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει. Η άποψη
των νομικών είναι ότι η θητεία λόγω της επικείμενης ενοποίησης, θα
μπορούσε να παραταθεί με απόφαση Δικαστηρίου και το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, είχε πάρει απόφαση ότι θα έκανε πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ της παράτασης αυτής.
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Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής των δύο Συλλόγων, το
Μάρτιο, ορίσαμε
αμέσως Έκτακτο Δ.Σ. για τις 3 Απριλίου, με
παράλληλη δημοσιοποίηση των επόμενων βημάτων στο διαδίκτυο.
Αναρτήσαμε δε το Νέο Καταστατικό για διαβούλευση. Ενημερώσαμε
τους Περιφερειακούς Συμβούλους και αναμέναμε τις προτάσεις.
Έγινε αναλυτική συζήτηση στο Γενικό Συμβούλιο, στις 8 Μαΐου και
ορίσαμε Καταστατική Συνέλευση, στις 6 Ιουνίου, για έγκριση του
Καταστατικού. Με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να ψηφίσουν 1.850
άτομα, εκ των οποίων θετικά τα είναι τα 1.200.
Δυστυχώς, δεν έγιναν άλλες συναντήσεις για την επίλυση των
μικροδιαφορών που εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μετά την
απόφαση του Γενικού μας Συμβουλίου και εκτός αυτού ο Πανελλήνιος
Σύλλογος με e mail που έστειλε στο Σύλλογο μας, την Μ. Τετάρτη
(23/4), ανακάλυψε 6 νέα, σημεία διαφωνίας.
Στο 6ο μάλιστα σημείο γράφεται ότι : « Επειδή το ζήτημα έχει
καθυστερήσει προτείνουμε την άμεση από κοινού συζήτηση των θεμάτων
του καταστατικού από ολιγομελή κοινή επιτροπή (2+2) με την
συμμετοχή οπωσδήποτε των νομικών συμβούλων (1+1).»
Αντιπροτείναμε, όπως προανέφερα, τις συναντήσεις από κοινού, των Δ.Σ.
οπότε οι αποφάσεις τους θα είναι και τελικές αλλά λόγω των εκλογικών
διαδικασιών του Πανελληνίου δεν έχουμε ακόμα, συναντηθεί, όπως
καταλαβαίνετε και πάλι όχι με δική μας ευθύνη.
Οι εκκρεμότητες μας υποχρέωσαν να μετατρέψουμε την σημερινή
Συνέλευση, από Καταστατική σε Τακτική.
Αυτά γιατί γράφτηκε και αυτό «Γιατί αναβάλατε την Καταστατική
Συνέλευση;»
Όλα τα βήματά μας πρέπει να είναι προσεκτικά για να μην υπάρξουν
παλινδρομήσεις ή μελλοντικές επιπλοκές. Η ενοποίηση είναι απαίτηση
και βούληση όλων μας. Σαν Δ.Σ. είμαστε αποφασισμένοι να γίνει και θα
γίνει. Το θέλουμε όλοι, το απαιτούν οι συνθήκες και θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειές προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι την Ενοποίηση αρκεί να
βρούμε κοινό βηματισμό και γι’ αυτό προσπαθούμε.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η διακοπή της Επικούρησης σε 2.500 περίπου συναδέλφους μας
έχει απασχολήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την πρώτη στιγμή που ο
πρώην συνάδελφός μας (αν είναι δυνατόν) ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ
έκοψε τις πρώτες 1.300 περίπου Επικουρήσεις, με Υπομνήματα,
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παραστάσεις και αγωγές διεκδικούμε με σοβαρά επιχειρήματα την
επαναχορήγηση της σύνταξης.
Οι παρεμβάσεις μας και οι συνεχείς πιέσεις, έφεραν αποτέλεσμα
και από 8.12.2018 και μετά δεν θα διακόπτεται η Επικούρηση σε
κανένα, ακόμα και αν συμπληρώνει τα χρόνια που έχει πληρώσει, και
τώρα άρχισε, στις Πράξεις Απονομής αναγράφεται ότι η επικούρηση
χορηγείται ισοβίως.
Εμείς, συνεχίζουμε μέχρι την δικαίωση όλων των συναδέλφων και
η πρόσφατη εξέλιξη μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα ακόμα
ατού στη δικαστική διένεξη. Αγκάθι θα είναι η επιστροφή των
αναδρομικών σε όσους έχει κοπεί ήδη η Επικούρηση, λόγω των γνωστών
καταστάσεων.
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Σύλλογος, χωρίς νέα μέλη και μάλιστα νέους σε ηλικία, συνταξιούχους
δεν νοείται. Στις 27.7.2012 συντελέστηκε μια μεγάλη απάτη σε βάρος
του Ελληνικού λαού αλλά και ειδικότερα των εν ενεργεία συναδέλφων
και των 8.500 χιλ. συνταξιούχων. Ξεπουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα, η
Τράπεζα των Ελλήνων αγροτών, η Τράπεζα της καρδιάς μας.
5.500 χιλ. συνάδελφοι απολύθηκαν και προσλήφθηκαν με νέες
συμβάσεις δουλίας . Από τους τότε 5.500 σήμερα στην Πειραιώς έχουν
μείνει περίπου 2.000 άτομα γιατί οι υπόλοιπο αναγκάστηκαν σε
παραίτηση ή συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτούς τους θέλουμε μαζί μας.
Έμαθαν να παλεύουν και τους θέλουμε να παλέψουν μαζί μας.
Σταθήκαμε δίπλα τους από τη πρώτη στιγμή, διεκδικήσαμε μαζί τους να
ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για το υπόλοιπο 50% της
αποζημίωσης απόλυσης. Με επιστολές σε Υπουργούς, στον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης, με παρεμβάσεις στα κόμματα αλλά και με τη βοήθεια
συναδέλφων που ήταν δίπλα σε Υπουργούς και στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης, προσπαθήσαμε να πάρουν οι συνάδελφοί μας την
αποζημίωσή τους. Οι υποσχέσεις ήταν πολλές, αρχικά για μετά το
κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, μετά μετατέθηκε για μετά την δεύτερη
αξιολόγηση κλ.π.
Αναδείξαμε το πρόβλημα στο Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ και συμπορευτήκαμε με
συναδέλφους άλλων Τραπεζών (Proton, Τ.Τ. κλπ) που έχουν και αυτοί
ίδια προβλήματα. Τελικά μετά από πολλές προσπάθειες και από
αναβολή σε αναβολή κλήθηκαν οι Σύλλογοι εργαζομένων (ΑΤΕ, Τ.Τ.
Proton) σε συνάντηση με τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο και την
Υφυπουργό, κα Παπανάτσιου και δεσμεύτηκαν παραμονές των
Ευρωεκλογών για την καταβολή του 50% σε 3 δόσεις (2019, 2020 και
4

2021). Στη συνάντηση αυτή εκπρόσωπος των Συνταξιούχων όλων των
Τραπεζών ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας.
Η συμφωνία είχε ως εξής :τα ο πρώτο 17% έχει υπογραφεί και θα
ασκήσουμε στον Εκκαθαριστή και την Τράπεζα της Ελλάδος κάθε
πίεση προκειμένου να καταβληθεί μέχρι τις Εθνικές Εκλογές.
Καλέσαμε το Νομ. Σύμβουλό του ΣΕΤΑΠ που ήταν και εκπρόσωπος
όλων των Συλλόγων, στη συνάντηση με το Υπουργείο να ενημερώσει τη
Γενική Συνέλευση. Αυτά, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι επειδή
έστειλαν ένα γράμμα στο Βουλευτή της περιοχής του, θα λυνόταν το
πρόβλημα αυτό.
Στήσαμε ομάδες εργασίας με νεώτερους στη σύνταξη συναδέλφους, για
να αναδεικνύουν τα προβλήματα των νέων και να τα τεκμηριώνουν, έτσι
ώστε να γίνεται το έργο της Διοίκησης πιο αποτελεσματικό.
18 Συνάδελφοί μας δεν έχουν πάρει καθόλου αποζημίωση Τους ζητάμε
να μας ενημερώσουν να υπάρχουν και άλλοι, ακόμα και αν δεν είναι
μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα.
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ ( Ιούνιος 2015) που έκριναν τους νόμους
4051 και 4093 του 2012 αντισυνταγματικούς, ο Σύλλογος, ήρθε σε
επαφή με δικηγορικά γραφεία και πέτυχε εξαιρετικούς όρους για
προσφυγή ομαδικών αγωγών. Μέχρι σήμερα, 1850 μέλη μας έχουν
καταθέσει αγωγές και ελπίζουμε σε θετικά αποτελέσματα.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Μετά από αρκετές προσπάθειες και επαφές με ασφαλιστικές εταιρίες και
Τ.Υ. τραπεζουπαλλήλων, καταλήξαμε σε συνεργασία με τα Πολύϊατρεία
της Alfa, που φαίνεται ότι κάνουν μια ουσιαστική προσπάθεια, όχι μόνο
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά επεκτείνονται αργά αλλά σταθερά και
σε άλλες περιοχές. Πολλοί συνάδελφοι, έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι
σήμερα, σε επίπεδο ποιοτικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την έκδοση
κάρτας αξίας 20 ευρώ. Εξετάζεται η επέκταση, με μηνιαία συμμετοχή
και για νοσοκομειακή περίθαλψη.
Πολλές επαφές έχουν γίνει με όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρίες και
με συνεργασία με τον ΚΑΣΥΑΤΕ, για ανάλογα προγράμματα, αλλά λόγω
της ηλικίας των μελών μας δεν είναι εύκολο.
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μετά από αμέτρητα Υπομνήματα, αλλά και κατάθεση αγωγής,
επιστράφηκαν τα αναδρομικά σε 2 δόσεις, από την παράνομη κράτηση
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της ΕΑΣ όχι στην νέα επανυπολογιζόμενη Επικουρική Σύνταξη, αλλά
στην παλιά, αφήνοντας όμως εκτός, 3 κατηγορίες συναδέλφων, παρά τις
συνεχής οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας (χήρες, κληρονόμοι θανόντων).
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σαν συνταξιούχοι, βρισκόμαστε δίπλα στο Ταμείο, όποτε μας χρειάζεται.
Έτσι για μια ακόμα φορά, όταν το Υπουργείο Εργασίας, προσπάθησε να
πάρει το ακίνητο της οδού Κριεζώτου, ασκήσαμε πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ του, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και προσφυγή στο ΣτΕ για
ακύρωση της Πράξης. Έτσι υπερασπιζόμαστε τα μέλη μας και τα
συμφέροντά τους, άμεσα αλλά και μελλοντικά. Φυσικά, υπάρχουν
ερωτηματικά στον τρόπο που η Διοίκηση μας αντιμετωπίζει.
Παρά τις κατ’ επανάληψη εκκλήσεις μας για συνάντηση με το Προεδρείο
του Ταμείου (η πιο πρόσφατη 18.2.2019) δεν έχει γίνει δυνατή η
ενημέρωσή μας για τα όσα συμβαίνουν ή επιχειρούνται να συμβούν στο
Ταμείο.
Για το θέμα του εφάπαξ και του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ έχουμε καλέσει
σήμερα το Νομικό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Μακρυγιάννη να μας
ενημερώσει.
ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ
Πολύχρονη η διένεξη με τις εκάστοτε Διοικήσεις του ΤΥΠΑΤΕ που
διαχειρίζεται χρήματα του ΕΛΕΜ. Αν και έχουμε εκπρόσωπο των
συνταξιούχων στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε
κάποια συνάντηση μαζί τους, αν και η τελευταία επιστολή μας είναι στις
2.4.2019. Έχουν εκλογές στις 10 Ιουνίου.
Είμαστε σε επαφή, με δικηγόρο για να ξεκινήσει εκ νέου δικαστικός
αγώνας σε άλλη βάση, με σκοπό τη διανομή των αποθεματικών του
ΕΛΕΜ, με τον πιο δίκαιο τρόπο στους δικαιούχους.
Για το γνωστό θέμα της φορολόγησης του εξ απαξ βοηθήματος, δεν
έχουμε κάποιο νεώτερο (περιμέναμε παραμονές εκλογών), αν και
προσφυγές στη Διοικητική Δικαιοσύνη έχουν ήδη συζητηθεί.
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο επανυπολογισμός της Κύριας Σύνταξης, σύμφωνα με το Νόμου
Κατρούγκαλου, έγινε για μας, το Μάρτιο 2019. Παρότι, καταβάλαμε
κάθε προσπάθεια, για το ορθό τρόπο, επανυπολογισμού, έχουμε
παρατηρήσει προβλήματα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει
απ΄τον ΕΦΚΑ, ούτε νέα απόφαση – πράξη συνταξιοδότησης στην οποία
να περιλαμβάνεται ανάλυση του ποσού σύνταξης του καθενός μας, όπως
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αυτό προκύπτει από τον επανυπολογισμό, ούτε ενημερωτικό σημείωμα
στο οποίο να αποτυπώνεται ποιο είναι το νέο, μετά τον επανυπολογισμό,
ποσό σύνταξης, ποια είναι η προσωπική διαφορά και πως εν πάση
περιπτώσει προκύπτει το ποσό που μας καταβάλλεται.
Κάτω απ αυτές τις συνθήκες, προσφύγαμε στο Συνήγορο του Πολίτη και
ζητάμε να παρέμβει για το μείζον θέμα αυτό, το οποίο αφορά
περισσότερο από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, ώστε να υπάρξει η
απαραίτητη για όλους γραπτή ενημέρωση αναφορικά με τις
συνταξιοδοτικές παροχές που σήμερα λαμβάνουν και που πρόκειται και
μελλοντικά να λαμβάνουν. Αναμένουμε λόγω εκλογών και μετά θα
προσδιορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειες.
Φυσικά, περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ για τον ίδιο το νόμο, ο
οποίος, στη διαδικασία του επανυπολογισμού, έχει συμπεριλάβει τις
μειώσεις των νόμων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές.
ΕΟΠΥΥ
Γίνεται, δικαστική προσπάθεια, για επαναφορά και αλλαγή του ποσοστού
υπέρ Υγείας στο 4% από το 6% καθώς τη βάση υπολογισμού του, αφού
για ένα διάστημα, η μείωση του νόμου 3986/2011 δεν έχει εξαιρεθεί
από τον υπολογισμό.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Και αυτή τη χρονιά ο Σύλλογος είχε πλούσια πολιτιστική δράση, με
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις σε μουσεία και
εκθέσεις ζωγραφικής, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και εκδρομές
σε συνδυασμό με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης,
συνεχίστηκαν τα δωρεάν μαθήματα αγγλικών, σε συνεργασία με την
Τράπεζα Ελλάδος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των μελών, για περισσότερη επαφή.
Επισκεφθήκαμε κάποιες πόλεις και συζητήσαμε από κοντά για όλα τα
θέματα. ‘Ίσως να πρέπει να εντείνουμε τις επισκέψεις μας γιατί πράγματι
είναι αποτελεσματικές.
Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ
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