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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ¨ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ¨  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε. 

Αθήνα 30.5.2014 

Συνάδελφοι , 

Μετά από την πολύμηνη δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του 

Καταστατικού, όπως αυτή υπεβλήθη από την πλειοψηφία, εκ μέρους των ¨ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ¨ Συνταξιούχων, θα ήθελα να σημειώσω στα πρακτικά της σημερινής 

συνεδρίασης με ευκρίνεια τα παρακάτω: 

1. Η επιμονή της πλειοψηφίας σε διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν αν μη τι 

άλλο ΟΜΟΦΩΝΙΑ ως προς την εφαρμογή τους, όταν μάλιστα πρόκειται 

για το Kαταστατικό του Συλλόγου, στη πράξη όχι μόνο δεν απέδωσε 

αποτέλεσμα αλλά τραυμάτισε επιπρόσθετα την εσωτερική συνοχή του 

Συλλόγου μας.  

 

2. Σε μια περίοδο σοβαρών πιέσεων και κινδύνων στα ασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, θεωρούμε εξαιρετικά επιζήμια τη 

διατήρηση ενός νοσηρού κλίματος διαχείρισης των προβλημάτων μας με 

την λογική των πάσης φύσεως ΕΓΩ, αντί της αναγκαίας λογικής του 

ΕΜΕΙΣ, δηλαδή της λογικής που αντιστοιχεί σε συνταξιούχους, ώριμους 

κοινωνικά ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει το 

άγονο των κομματικών και παραταξιακών διαχωρισμών, ειδικά στην 

σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, της τρόικα και των 

μνημονίων.   

 

3. Οι ¨ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ¨ Συνταξιούχοι, αν και προκληθήκαμε όλη αυτή την 

περίοδο και υποχρεωθήκαμε να λάβουμε ¨όχι χωρίς  πόνο¨ δύσκολες 

αλλά αναγκαίες αποφάσεις για τη δημοκρατική ζωή του Συλλόγου μας, αν 

και υφιστάμεθα ακόμα αδικαιολόγητες διακρίσεις και αποκλεισμούς από 

τη φυσιολογική συλλογική ζωή του ΣΣΤΕ, στην πρόσφατη (27.5.2014) 

μηνιαία συνάντηση του Συλλόγου, θέσαμε προτάσεις για μια 

διαφορετική πορεία του Συλλόγου μας, τις οποίες θέλουμε και 

επισήμως να επαναφέρουμε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

4.  Να επιστρέψουμε άμεσα από τα διαδικαστικά θέματα που κανείς δεν 

υποτιμά, στα πολλά και καυτά θέματα των συναδέλφων συνταξιούχων. 

Πρωτίστως, και επειδή αναμένει όλους τους συνταξιούχους μας 

βαρύς φορολογικός πέλεκυς στους επόμενους μήνες (Εισφορά 

Αλληλεγγύης, Φορολογία εισοδήματος, Φόρος ακίνητης περιουσίας, 

Χαράτσια, κ. ά), να ζητήσουμε την καταβολή των ποσών, τα οποία 
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δεν μας αποδόθηκαν στο Μέρισμα (Δώρα και Επίδομα αδείας) και τα 

οποία παρέμειναν στο Φορέα, δηλαδή στην ΤτΕ.  

Το Μέρισμα, ως ειδική μετεργασιακή παροχή  των ΣΣΕ 1948, 1951 

των οποίων η ισχύς τους επαναβεβαιώθηκε με τη ΣΣΕ το 2012  μετά 

και την ανάληψη της ευθύνης καταβολής της μετεργασιακής αυτής 

παροχής από την Τράπεζα, περιλαμβάνει και τα Δώρα και το 

Επίδομα αδείας, τα οποία πρέπει να επιστραφούν και να 

συνεχίζονται να αποδίδονται στους συναδέλφους μας, όπως γίνεται 

και στην ΕΤΕ. Ειδικότερα τώρα, μπροστά στο δυσβάσταχτο για 

όλους φορολογικό βάρος, είναι αναγκαίο όλοι μαζί από κοινού να 

ζητήσουμε το αυτονόητο, αυτό της καταβολής των Δώρων και 

του Επιδόματος αδείας στο Μέρισμα. 

 

5. Μπροστά στις εξελίξεις, τις οποίες αντικειμενικά επιφέρει το 

αποτέλεσμα των πρόσφατων πολιτικών εκλογών, αλλά και η 

τοποθέτηση νέου Διοικητή την 11.6.2014 από το Γενικό Συμβούλιο 

της ΤτΕ (και αυτό ανεξαρτήτως του προσώπου του νέου Διοικητή), η 

πρόταση του συναδέλφου Θ. Παπαμάργαρη, τέως προέδρου του 

ΣΥΤΕ, την οποία ανέλυσε στην πρόσφατη μηνιαία συγκέντρωση, για 

συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής του Διοικητικού 

Συμβουλίου, νομίζουμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει 

σοβαρά. Σύμφωνα με την πρόταση: η διαπαραταξιακή επιτροπή 

του Δ.Σ., στην οποία θα έχουν παρουσία όλες οι Κινήσεις οι οποίες 

εκπροσωπούνται, με καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στο Δ.Σ. του Συλλόγου 

μας, θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των θεμάτων και των 

συναντήσεων με τη νέα Διοίκηση. Φυσικά οι τελικές αποφάσεις, θα 

λαμβάνονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

αποδοχή μιας τέτοιας λειτουργίας, θεωρούμε ότι θα δημιουργούσε 

βαθμιαία όρους ουσιαστικής σύγκλισης και ενωτικής δράσης, 

καθιστώντας τη δράση του Συλλόγου μας αποτελεσματική. 

 

6. Τέλος θεωρούμε ότι, από τη σημερινή συνεδρίαση, πρέπει να 

αποφασισθεί να δοθεί στους Συμβούλους η Γνωμοδότηση Κρεμαλή, 

αλλά και να αρθούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες για την ενιαία και 

ισότιμη δράση και έκφραση όλων των συνδικαλιστικών κινήσεων, 

δηλαδή και των ¨ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ¨Συνταξιούχων. 

 

Συναδελφικά για τους ¨ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ¨Συνταξιούχους 

 

Ευσταθίου Κώστας 

Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

 

    


