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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17.6.2015, 
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

 
Συνάδελφοι, 

Στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, η δεύτερη δημόσια και 
ανοικτή συγκέντρωση της Κίνησής μας, μετά τις εκλογές του Σ.Σ.Τ.Ε., με συμμετοχή 
πολλών συναδέλφων, και για πρώτη φορά, και συναδέλφων από την περιφέρεια 
(Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη). Από τις τοποθετήσεις τόσο μελών της 
Ομάδας Συντονισμού, όσο και συναδέλφων από το κέντρο και την περιφέρεια, αναδείχθηκε ο 
χαρακτήρας των δίκαιων διεκδικήσεών μας, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του ΣτΕ της 
9.6.2015, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν κατά το έτος 2012 σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

Στιγματίστηκαν για άλλη μια φορά: 
- η άρνηση της ισχνής πλειοψηφίας του Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε. να δεχθεί το δημοκρατικό 
διάλογο και τη δημοκρατική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, 
- η μηδενική κατανόηση του Προεδρείου για την αδιέξοδη κατάσταση που έχουν περιέλθει οι 
συνάδελφοι, λόγω των περικοπών και της οικονομικής συγκυρίας και η απόρριψη κάθε 
πρότασης για τη διεκδίκηση μέτρων οικονομικής ανακούφισης των συνταξιούχων μας,  
- η  μείωση των  κοινωνικών παροχών του Σ.Σ.Τ.Ε., προς τα μέλη του, στο όνομα της δήθεν 
κάλυψης των ελλειμμάτων,  
- ο αποκλεισμός από την επιτροπή διαχείρισης του Λογαριασμού Αλληλεγγύης κάθε άλλου 
μέλους του Δ.Σ. εκτός εκείνων του Προεδρείου, κατά παραβίαση ακόμα και του κανονισμού 
που οι ίδιοι συνέταξαν, 
- η ουσιαστική κατάργηση των μηνιαίων συγκεντρώσεων του Συλλόγου μας.  
Ιδιαίτερα,  με τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων της περιφέρειας, φωτίστηκαν πλευρές και 
δημιουργήθηκαν, πρακτικά, δυνατότητες για την οργανωτική ανάπτυξη της Κίνησής μας στην 
περιφέρεια. 
Τέλος, εκφράστηκε  η αναγκαιότητα   ανάληψης πρωτοβουλιών από την Κίνηση προκειμένου να 
προωθηθούν τα αιτήματα μας, ιδιαίτερα τώρα που το  Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε. αρνείται ακόμα 
και να συζητήσει τις προτάσεις της μειοψηφίας.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απεμπλοκή μας 
από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών μας θεμάτων με προτάσεις 
για σειρά ενεργειών προς την ΤτΕ, τον Σ.Σ.Τ.Ε. αλλά και προς κάθε επίπεδο από όπου 
μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα. 
Μάλιστα στην κατεύθυνση της καλύτερης ενημέρωσης και υπό το φως και της απόφασης 
του ΣτΕ: την Τετάρτη 1.7.2015 στις 13.30 μ.μ., στη Λέκκα 23/25 στην αίθουσα του Σ.Σ.Τ.Ε., 
θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση-συζήτηση με τον κ. Ιωάννη Κάππο, δικηγόρο 
εξειδικευμένο σε εργατικά θέματα. 
 
Υ.Γ. Τι καλά που θα ήταν αν,  οι Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας του Σ.Σ.Τ.Ε. που για 
μικροκομματικούς λόγους και χωρίς να τους ζητηθεί υπερασπίσθηκαν τη θεσμική 
ανεξαρτησία της ΤτΕ, υπερασπίζονταν με το ίδιο σθένος και τα δικαιώματα των 
συνταξιούχων της τα οποία έχουν φαλκιδευτεί και αποτελούν την ουσία της 
ανεξαρτησίας της ΤτΕ και που αυτό  στο κάτω-κάτω είναι και η δουλειά τους!!!  
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης 
Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, 
Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας 
Γεράσιμος Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαμάργαρης 
Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα 
Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


