
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΣΥΑΤΕ 

 

“ Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α ’’ 

Έχουμε οράματα, τολμήσαμε και δημιουργήσαμε. 

Συνεχίζουμε μαζί με Σας, με Αποφασιστικότητα, 

Νέες ιδέες και Νέες προτάσεις. 

Στην πολύχρονη δημιουργική πορεία μας, κτίσαμε ένα καλύτερο και κερδοφόρο 

ΟΣΥΑΤΕ. Χορηγήσαμε μέσω του ΟΣΥΑΤΕ χιλιάδες στεγαστικά δάνεια από 

Κεφάλαια της ΑΤΕ ( πριν ξεπουληθεί ), ικανοποιώντας ταχύτατα τα αιτήματα όλων 

των συναδέλφων για απόκτηση στέγης. 

Αυτό μας δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα, σε μια περίοδο που βιώνουμε βαθιά 

οικονομική κρίση και στα πλαίσια της ‘’ δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας 

και των βαφτισμένων μεταρρυθμίσεων ‘’, που έχουμε ακόμα μπροστά μας, να 

στεκόμαστε δίπλα σε όλα τα μέλη μας, στηρίζοντάς τα αδιάκοπα, με σειρά νέων 

προϊόντων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των καιρών και στις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους, πάντα βέβαια στα πλαίσια του καταστατικού. 

Τέτοια πρωτοποριακά προϊόντα που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο παρελθόν και 

εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα, είναι ενδεικτικά:  

 Το ασφαλιστήριο ζωής του 2004.  

Κάλυψε πλήρως με δεκάδες εκατομμύρια, τα δάνεια αδικοχαμένων συναδέλφων και 

των οικογενειών τους. 

 Χαμηλότοκα δάνεια για εξόφληση ΕΝΦΙΑ, φόρων μεταβίβασης, Λογ/σμών ΔΕΗ, 

φόρου εισοδήματος. 

 Άτοκα δάνεια σε σεισμοπαθείς συναδέλφους με περίοδο χάριτος κ.λπ. 

Ο ΟΣΥΑΤΕ συνεπής πάντα, επιστρέφει στα μέλη του, είτε με ιδιαίτερα χαμηλά 

επιτόκια είτε με τη συμμετοχή του στα ασφάλιστρα, το μεγαλύτερο μέρος των 

κερδών του. 

Προκειμένου ο ΟΣΥΑΤΕ να παραμείνει οικονομικά αυτοδύναμος και ισχυρός, σε 

πείσμα κάποιων, που η μοναδική τους ενασχόληση είναι τα κοινωνικά δίκτυα, οι 

πρωινοί καφέδες και η αυτάρεσκη ανταλλαγή ‘’LIKE’’, συνεχίζει με καθημερινή 

δουλειά την προσπάθεια ομαλής ρευστοποίησης, με ρυθμίσεις των καθυστερούμενων 

δανείων σε όσους δυσχεραίνονται να ανταποκριθούν, επιδεικνύοντας την αντίστοιχη 

ευαισθησία λόγω των σημαντικών μειώσεων μισθών και συντάξεων. Βέβαια υπάρχει, 

η ισχνή μειοψηφία των ’’ στρατηγικών κακοπληρωτών ’’ που δεν σέβονται τη 

συνέπεια και την περιουσία της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων – μελών. 

Παρ΄ όλα αυτά, ο ΟΣΥΑΤΕ χάρη στη χρηστή διαχείριση της διοίκησής του,στην 

αξιοποίηση του ολιγομελούς πλέον προσωπικού του,την προσαρμοστικότητά του στις 

νέες απαιτήσεις των καιρών, έχει καταφέρει να αποτελεί έναν, αν όχι τον μοναδικό, 

οικονομικά υγιή οργανισμό χορηγώντας μόνο αυτός,(150 έως 200 χιλιάδες Ευρώ 

μηνιαίως) δάνεια σε Όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως ηλικίας με βάση το Νέο 

εκσυγχρονισμένο καταστατικό του. 

Επιπρόσθετα και για άμεση υλοποίηση, στην περίοδο που έχουμε μπροστά μας, οι 

προτάσεις μας που αφορούν όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Νέα ασφαλιστικά προϊόντα για όλη πλέον την οικογένεια  



( με οικονομική συμμετοχή του ΟΣΥΑΤΕ σε κάποιες περιπτώσεις ). 

2. Νέο προϊόν σε όλα τα μέλη μας για τα παιδιά – φοιτητές, που σπουδάζουν μακριά 

από το σπίτι τους για να ’’στήσουν’’ το νέο σπιτικό τους ύψους έως 3.500 Ευρώ με 

επιτόκιο 2,5%, 5ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 62,25 Ευρώ.  

3. Νέο προϊόν έως 2.000 Ευρώ με επιτόκιο 2,5% 3ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 

57,80 Ευρώ, για να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι 

και οι χαμηλόμισθοι. 

4. Νέο δανειακό πρόγραμμα ύψους έως 4.000Ευρώ με επιτόκιο 4% 4ετούς διάρκειας 

με υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, για ένταξη στην πλατφόρμα airbnb ή όποια 

άλλη παρόμοια, για ενοικίαση διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. 

5. Νέα πλατφόρμα πώλησης – αγοράς ή ανταλλαγής ακινήτων. 

Τα νέα αυτά προϊόντα θα ισχύσουν ανεξάρτητα των υφισταμένων ορίων. 

Με τη βεβαιότητα ότι ΕΣΕΙΣ γνωρίζετε, πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα που 

εμπιστεύεστε και πιστεύοντας ότι ο Συν/σμός πρέπει να παραμείνει ανοικτός και 

προσβάσιμος σε όλους, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σας και ζητάμε τη στήριξή σας 

στις ΕΚΛΟΓΕΣ της 29ης Νοεμβρίου 2017. 

Συνάδελφοι,  

στηρίξτε το ανανεωμένο ψηφοδέλτιό μας της ’’ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ’’  

με το χαρακτηριστικό ‘’ σπιτάκι’’ σαν σήμα και τους παρακάτω υποψήφιους: 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Α.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  

1.Αβράμης Θεόδωρος του Γεωργίου  

2.Αδαμόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου  

3.Βυτινιώτης Χρήστος του Ηλία  

4.Γκουρνέλος Αθανάσιος του Σπυρίδωνος  

5.Δομένικος Οδυσσέας του Γερασίμου  

6.Καζάκος Ιωάννης του Αναστασίου  

7.Κουκάκης Γεώργιος του Μιχαήλ  

8.Κουρμπέτης Αθανάσιος του Βασιλείου  

9.Λαϊνάς Ανδρέας του Νικολάου  

10.Μαλαμής Γεώργιος του Αγγελή  

11.Παπαλάμπρος Παναγιώτης του Νικολάου  

12.Πουλοπούλου Δήμητρα του Αδάμ  

13.Σκούλικας Ζαχαρίας του Γεωργίου  

14.Τεκνάκη Χρυσαφένια του Νικολάου  

15.Τριανταφυλλοπούλου Νίκη του Χρήστου  

16.Τσαούσης Κυριάκος – Χαράλαμπος του Ιωάννη  

17.Τσομπανίδης Νικόλαος του Σιδέρη  

18.Χρυσαφίδης Ιωάννης του Γεωργίου 

Β.ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

1.Αλμπάνης Αθανάσιος του Ευαγγέλου 

2.Γαζέτας Παναγιώτης του Παύλου 

3.Δραμουντάνης Εμμανουήλ του Βασιλείου 

4.Καπόγιαννη Αικατερίνη του Κοσμά 

5.Κρανάς Δημήτριος του Παύλου 



6.Μπαρμπούνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

7.Παρίσης Πέτρος του Αναστασίου 

8.Σαλπιγγίδης Ιωάννης του Ελευθερίου 

9.Χανιώτης Φραγκίσκος του Βασιλείου 

10.Χρήστου Θωμάς του Χρήστου  

Αθήνα, 23/11/2017  

Σημείωση: Μέλη του ΟΣΥΑΤΕ μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι 

του ομίλου ΠΕΙΡΑΙΩΣ, σύμφωνα με το νέο καταστατικό. 

 



Εκλογές ΟΣΥΑΤΕ - 29 Νοεμβρίου, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

22-11-1017 

Συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 28/11 στην αίθουσα του ΣΕΤΑΠ έχουμε την ετήσια ΓΣ του Οικοδομικού 

μας Συνεταιρισμού και την αμέσως επομένη μέρα Τετάρτη 29/11 τις αρχαιρεσίες για 

την εκλογή της νέας Διοίκησης. 

Θεωρούμε ότι σε αυτές τις εκλογές πρέπει η συμμετοχή να είναι ιδιαιτέρως 

ενισχυμένη, για να γίνει εφικτή η αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων, η εκλογή νέων 

προσώπων, και η αλλαγή λειτουργίας του Συνεταιρισμού.  

Στις εκλογές αυτές η παράταξή μας συμμετέχει με το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για τον Οικοδομικό», που συμπεριλαμβάνει νέους υποψηφίους σε ποσοστό 86%. Η  

μεγάλη συμμετοχή των νέων υποψηφίων ταυτόχρονα με την βούλησή μας για 

ανανέωση των ιδεών και της λειτουργίας του Συνεταιρισμού μας ώθησε στη 

συγκεκριμένη ενέργεια, σε αντίθεση με την πρακτική του επί σειρά ετών ενιαίου 

ψηφοδελτίου.  

Πιστεύουμε ότι είναι υγιές, απαραίτητο, αλλά και αναγκαίο τόσο για τα μέλη όσο και 

για το Συνεταιρισμό η συνεργασία καινούργιων ατόμων, με νέες ιδέες και φρέσκιες 

προτάσεις, με τους παλαιότερους που μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις τους.  

Δεν ξεχνάμε ότι ο Συνεταιρισμός είναι από τα λίγα που μας απέμειναν από την 

Αγροτική Τράπεζα, και γι αυτό το λόγο πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια να τον διατηρήσουμε αλλά και να τον ισχυροποιήσουμε με νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Η πρόοδος και η ευημερία του είναι προς όφελος όλων 

μας. 

Κυρίως, όταν οι έκτακτες ανάγκες των συναδέλφων καλύπτονται σήμερα μόνο 

μέσω αυτού, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη η δανειοδότηση από 

τις Τράπεζες. 

Στην κατεύθυνση αυτή, πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο, που θα προκύψει, θα πρέπει να 

ενσκύψει στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Συνεταιρισμός, όπως ο 

εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών συστημάτων, ο εντοπισμός όλων των 

εκκρεμοτήτων και η άμεση τακτοποίηση τους, η ρευστοποίηση και επικαιροποίηση 

των δανείων με εισπράξεις - ευνοϊκές ρυθμίσεις - και λοιπές νόμιμες διευκολύνσεις 

των μελών. 

Συγχρόνως, όσοι εκλεγούν, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με ευαισθησία και 

κατανόηση τις ανάγκες ΟΛΩΝ των μελών αδιακρίτως, και ειδικότερα όσους 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της κρίσης, της περικοπής των μισθών 

και συντάξεων πάνω από 50%, ή και άλλων θλιβερών γεγονότων όπως ασθενειών, 

θανάτων και φυσικών καταστροφών. 



Τέλος, επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν εάν οι εκλογές είναι πρόωρες, 

ενημερώνουμε ότι δεν παρήλθε η τριετία γιατί το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο 

είναι προσωρινό μετά την καταγγελία από τρία μέλη του Συνεταιρισμού της Γενικής 

Συνέλευσης, των αποφάσεων και των αρχαιρεσιών του έτους 2015, που είχε σαν 

αποτέλεσμα να μην πάρει νομιμοποίηση από το Πρωτοδικείο το Συμβούλιο που 

εξελέγη τότε. Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο των 

Αρχαιρεσιών του έτους 2012 παρέμεινε μέχρι σήμερα, με περιορισμένες βέβαια 

δυνατότητες λειτουργίας και διαχείρισης και τις όποιες δυσλειτουργίες και 

προβλήματα προκλήθηκαν εξ΄ αυτού του λόγου. Μετά από όλα αυτά το ΔΣ 

αποφάσισε την προκήρυξη των εκλογών, ώστε ο Συνεταιρισμός να επανέλθει στην 

κανονικότητα και να μη προκύψει μεγαλύτερη ζημία. 

Η καταγγελία των τριών συναδέλφων αφορούσε το ότι όλα τα μέλη δεν 

ενημερώθηκαν με συστημένη επιστολή για τη ΓΣ και τις αρχαιρεσίες, πράγμα που 

ήταν αντικειμενικά δύσκολο γιατί τα μέλη δεν ενημερώνουν για κάθε αλλαγή 

διεύθυνσης ώστε να είναι και ενημερωμένο το Μητρώο, αλλά και που πλέον δεν 

ισχύει λόγω της τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου του Καταστατικού.   

Συνάδελφοι, 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι η παράταξη που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με 

τεχνοκρατικά κριτήρια, με υπευθυνότητα, και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον 

των συναδέλφων. 

Ζητούμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας, για να διαμορφώσουμε την 

επόμενη μέρα του Συνεταιρισμού και ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. 

29 Νοεμβρίου, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ! 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αβραμίδης Ελευθέριος του Ιωάννη 

2. Γιαννοπούλου Ακριβή (Βιβή) του Κωνσταντίνου 

3. Γκριζώτης Ιωάννης του Χριστοφόρου 

4. Δοκόπουλος Λουκάς του Βασιλείου 

5. Ζαρίφης Νικόλαος του Δημητρίου 

6. Θεοδωράκη Μαρία του Μιχαήλ  

7. Μερκούρης Ηλίας του Αναστασίου 

8. Μητσιόπουλος Ιωάννης του Θεοδοσίου 

9. Μπάλτα – Φλαμπούρη Αθηνά (Νανά) του Αριστοτέλη 

10. Ξένου Αντιόπη (Άντυ) του Δημητρίου 

11. Παπαθανασίου Τιμολέων (Τίμος) του Κωνσταντίνου 

12. Παπαïωάννου Αλέξανδρος του Ηλία 

13. Σαλονίκη Ελένη του Αντωνίου 

14. Σταυράκης Χαράλαμπος (Χάρης)  του Αχιλλέα 



15. Τσιχλάκης Σταύρος του Κωνσταντίνου  

16. Φίλη Ηρώ του Κωνσταντίνου 

17. Χαντζή Χρυσάνθη του Αλεξάνδρου 

18. Χειμώνας Αντώνιος του Βασιλείου 

 

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Γιουρούκος Ιωάννης του Χρήστου 

2. Δημητροπούλου Πολυτίμη (Πόλυ) του Νικολάου 

3. Δήμου Νικόλαος του Γεωργίου 

4. Ζυγούρας Ιωάννης του Παναγιώτη 

5. Καραγιώργου Μαρία του Ανδρέα 

6. Κάρτσακλα Αλεξάνδρα (Αλέκα) του Λεωνίδα 

7. Κότσιαρη – Παπαδοπούλου Βικτωρία (Βίκυ) του Γεωργίου 

8. Ντζιαχρήστας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 

9. Πανηγύρης Αντώνης του Θωμά – Ελευθερίου 

10. Χριστόπουλος Χρήστος του Γεωργίου 

 


