
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 11 

Αθήνα 10.7.2015 

 

 Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ…  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στις 9.7.2015, στις 6.40 το απόγευμα, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Τ.Ε. η 

ανακοίνωση Νο 9 υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία ο 

Σ.Σ.Τ.Ε. «ζητά από τον Πρωθυπουργό να επιτευχτεί μία έντιμη συμφωνία με τους 

εταίρους ώστε να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και στον πυρήνα της 

Ευρωζώνης όπου ανήκει». 

Της παραπάνω ανακοίνωσης έχουν προηγηθεί τα εξής γεγονότα: 

1. Στις 19.6.2015 ο Σ.Σ.Τ.Ε. εκδίδει, δίχως απόφαση του Δ.Σ., την ανακοίνωση 

Νο 7, με υπογραφή Προέδρου και Γενικής Γραμματέα, με την οποία παίρνει 

θέση στη διένεξη μεταξύ της Προέδρου της Βουλής και του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, και την οποία έλαβαν οι συνάδελφοι μαζί με το 

εκκαθαριστικό της σύνταξης του Ιουλίου μέσα στο φάκελο που ταχυδρομεί η 

Τράπεζα(!). 

2. Στις 29.6.2015 ο Σ.Σ.Τ.Ε. εκδίδει, πάλι δίχως απόφαση του Δ.Σ., την 

ανακοίνωση Νο 8, με υπογραφή Προέδρου και Γενικής Γραμματέα, με την 

οποία παίρνει θέση υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, και την οποία ταχυδρομεί 

σε όλους τους συναδέλφους με έξοδά του, δηλαδή εισφορές όλων των 

συναδέλφων. 

3. Την Τετάρτη 1.7.2015, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., η πλειοψηφία του 

Προεδρείου αρνήθηκε τη διεκδίκηση άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των 

συναδέλφων μετά και την απόφαση του ΣτΕ, δηλώνοντας παύση εργασιών 

μέχρι το Σεπτέμβριο(!). 

4. Ξαφνικά την Τετάρτη 8.7.2015 και ενώ η Ομάδα Συντονισμού της Κίνησής μας 

συμπτωματικά συνεδρίαζε στη Λέκκα, έφτασε πρόσκληση για έκτακτο Δ.Σ. για 

την επομένη (9.7.2015), με μοναδικό θέμα συζήτησης «τις σοβαρότατες 

εξελίξεις που αφορούν την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και το 

Ευρώ»(!).  

 

Είναι προφανές πως, με τη συγκεκριμένη έκτακτη συνεδρίαση, το Προεδρείο του 

Σ.Σ.Τ.Ε. ζητούσε να εξιλεωθεί για την προηγούμενη πρακτική του να εκδίδει 

ανακοινώσεις (Νο 7 και 8) χωρίς καμιά συνεδρίαση και απόφαση του Δ.Σ. που 

μετέτρεπαν τον Σ.Σ.Τ.Ε. σε κομματικό μηχανισμό. Αυτοί που μας έλεγαν ψευδώς πως, 

αν στο δημοψήφισμα ψηφιζόταν το ΟΧΙ, από Δευτέρα η χώρα θα ήταν εκτός ευρώ, 

καλούσαν επειγόντως το Δ.Σ. να συνεδριάσει τη στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι 

διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για μια συμφωνία εντός του Ευρώ(!). 



Οι παριστάμενοι, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 9.7.2015, σύμβουλοί των              

“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, αφού άκουσαν τον Πρόεδρο να παραδέχεται ουσιαστικά πως, με τη 

σύγκληση του συγκεκριμένου Δ.Σ., θέλει να νομιμοποιήσει, κατά κάποιο τρόπο, την 

απαράδεκτη πρακτική του Προεδρείου, κατέθεσαν με απόφαση της Ομάδος 

Συντονισμού την παρακάτω δήλωση και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, 

θέλοντας να καταστήσουν σαφές πως ο Σ.Σ.Τ.Ε. πρέπει να σέβεται τις πολιτικές 

και κομματικές πεποιθήσεις των μελών του, να μη κομματικοποιείται και να μη 

διχάζει τα μέλη του.  

        “ Προς το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε 

                                                                                         Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤτΕ 

Ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών με τους θεσμούς της Ε.Ε. για μια συμφωνία εντός 

του ευρώ στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με την 

παρουσία και συναίνεση όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων, με έκπληξη 

πληροφορηθήκαμε χθες την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε. για 

σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, με μόνο θέμα «τις σοβαρότατες εξελίξεις 

που αφορούν την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και το Ευρώ».  

Θεωρούμε ότι η σύγκλιση του Δ.Σ. με το συγκεκριμένο θέμα είναι άκαιρη, 

χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο,  και  συνεχίζει την απαράδεκτη πρακτική της 

πρόσφατης ανακοίνωσης του Προεδρείου του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. για το 

δημοψήφισμα.  

Πιστεύουμε ότι σκοπός του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. είναι σε κάθε περίπτωση να 

επιβεβαιώνει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων 

συναδέλφων ανεξάρτητα των εξελίξεων που θα δρομολογηθούν. 

Μετά τα παραπάνω καταθέτουμε, στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., την παρούσα 

απόφαση της Ομάδας Συντονισμού των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” για τα πρακτικά 

της σημερινής συνεδρίασης και για να συμπεριληφθεί αυτούσια σε 

οποιαδήποτε ανακοίνωση του Σ.Σ.Τ.Ε. εκδοθεί για το συγκεκριμένο 

θέμα. 

Οι παριστάμενοι Διοικητικοί Σύμβουλοι των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” στη συνεδρίαση 

        Ευσταθίου Κώστας,  

        Κωνστανταράκη Εύα ” 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η παράθεση αναλυτικά των παραπάνω γεγονότων ήταν απολύτως αναγκαία, για την 

πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων για τις ενέργειες της ισχνής πλειοψηφίας σε μια 

τόσο κρίσιμη περίοδο. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 


