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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΟΝ Σ.Σ.Τ.Ε.  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. με 

θέμα τη συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα, βρεθήκαμε μπροστά σε μια 

προειλημμένη απόφαση των πέντε συμβούλων της Δημοκρατικής Συνεργασίας 

(Γοζαδίνου / Κλητοράκη) και της εκπροσώπου της ΔΕΚΣ (Βρέττα Ευαγγελία), να 

συγκροτήσουν ουσία μονοπαραταξιακό προεδρείο. Αυτό εξ άλλου αποτυπώθηκε και 

στα πρακτικά της συνεδρίασης, με την έλλειψη οποιουδήποτε επιχειρήματος ή 

άλλης πρότασης πέραν αυτών που υπέβαλε ο προεδρεύων, από μέρους της 

εκπροσώπου της ΔΕΚΣ. Η Κίνησή μας επέμεινε στη συμμετοχή όλων των Κινήσεων 

στην συγκρότηση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, σύμφωνα με την εκλογική ετυμηγορία και το 

συσχετισμό που ανέδειξαν οι συνάδελφοι.  Θεωρούσαμε πως μια τέτοια συγκρότηση με 

την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ουσιαστικό όργανο λήψης των 

αποφάσεων, θα συνέβαλε στην ενωτική – συλλογική λειτουργία του και στη σταδιακή 

αποκατάσταση κλίματος σύνεσης και σεβασμού που πρέπει να διακρίνει συλλογικά 

όργανα και δη ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.  Η αρχική πρότασή τους για προεδρείο των οκτώ, με 

συμμετοχή και των συμβούλων της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας (εκτός των 

συμβούλων των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), ουσιαστικά έγινε για να γίνει, αφού γνώριζαν εκ των 

προτέρων ότι αυτή δεν θα γίνονταν  αποδεκτή από μια Κίνηση που η θέση της ήταν 

υπέρ του σχηματισμού αντιπροσωπευτικού αναλογικού προεδρείου. 

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τα συμφέροντα των συνταξιούχων μας, κατά την 

οποία η επιμονή των δανειστών για νέα πρόσθετα μέτρα στις συντάξεις είναι παρούσα, 

αλλά και η ανάγκη μεγάλη για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των συνταξιούχων μας 

που παρανόμως και αντικαταστατικά καταπατήθηκαν (περικοπές συντάξεων, εισφορές 

ΑΚΑΓΕ, πέναλτι, Δώρα και Επίδομα Αδείας, κ.ά), η πλειοψηφία επέλεξε το δρόμο 

του διαχωρισμού και της διαίρεσης των συνταξιούχων. Με τις επιλογές τους 

απέδειξαν πως μοναδικός τους στόχος παραμένει η διαχείριση και η νομή  ¨της 

συνδικαλιστικής εξουσίας¨ με αλαζονεία, εγωισμό και αυταρχισμό. 

Οι σύμβουλοι των ¨ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ¨ από καλύτερες θέσεις πλέον, θα επιμείνουμε στην 

υπεράσπιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας και στην αποτροπή εκχώρησης 

δικαιωμάτων μας εκτός Τράπεζας σε Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Γκότσης Δημήτρης, Δεληπέτρος 
Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη 
Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου 
Ελένη, Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά 
Αγγελική, Νέστoρας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χάρακα 
Παναγιώτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος. 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις των                 

“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, καθώς και για επικοινωνία: 

Ιστολόγιο (Blog): http://endrasi-ste.blogspot.com                                                                    

Email: endrasi.ste@gmail.com 
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