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	ΟΙ	ΕΚΛΟΓΕΣ	ΤΟΥ	Σ.Σ.Τ.Ε.	
Συνάδελφοι, 
Το αποτέλεσμα των φετινών αρχαιρεσιών του Σ.Σ.Τ.Ε. δεν ήταν το 
αναμενόμενο για την Κίνησή μας. Μέσα στο κλίμα συνδικαλιστικής και 

κομματικής οξύτητας, που σκόπιμα επέβαλαν οι δυνάμεις του Προεδρείου, ήρθαν σε δεύτερη 
μοίρα η απαλλαγή των συνταξιούχων μας από νέες περικοπές και οι δυνατότητες που μας 
προσφέρει η απεμπλοκή μας από τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο. Το εκλογικό αποτέλεσμα 
ενισχύει αντικειμενικά το απερχόμενο Προεδρείο, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι :    
 προσπάθησε να επιτύχει τη μεταφορά του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών 
(Μερίσματος) σε ασφαλιστική εταιρεία,  

 αποδέχτηκε τη συνεχιζόμενη παρακράτηση των μνημονιακών κρατήσεών μας και τη 
μεταφορά των ποσών αυτών (περίπου 200 εκατ. ευρώ) στα κέρδη της Τράπεζας,  

 συναίνεσε στην κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων, 

 συμφώνησε στην οικονομική ενίσχυση της ένταξης των προσληφθέντων μετά το 1993 
συναδέλφων στο Πρόγραμμα και με ποσά που προορίζονται για το Ταμείο Υγείας, 

 πέτυχε τη  χορήγηση δανείων συντάξεων, με το ευνοϊκό! επιτόκιο του 3,5%, 

 συνέχισε την αδιαφανή ενίσχυση κάποιων συνταξιούχων από τα ποσά του Προγράμματος 
Αλληλεγγύης, τις πρωτοχρονιάτικες πίτες, τα δαπανηρά ταξίδια ¨αθλητών¨ μελών του Δ.Σ. 
κ.ά.. 

ΔΕΝ	ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ	–	ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ	–	ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ	
Συνάδελφοι, 
Δεν υποτιμούμε το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές. Παρά το 
εκλογικό αποτέλεσμα, θα αντισταθούμε σε ενέργειες που στόχο έχουν να μας γυρίσουν 
πίσω εκεί από όπου έχουμε απεμπλακεί σαν ΤτΕ. Η Κίνησή μας και οι υποψήφιοί μας 
που εκλέχθηκαν στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., ο Κώστας Ευσταθίου και ο Δημήτρης Δεληπέτρος με 
την Εύα Κωνστανταράκη, που ισοψήφησαν και θα εναλλαγούν ανά ένα χρόνο, καθώς και στο 
Ταμείο Υγείας, η Αγγελική Μπουλαλά, δεσμευόμαστε γι αυτό.  
Τέλος μετά την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή, θα 
καταθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας για τα αίτια και τις ευθύνες όλων.  

 

Ευχαριστούμε	τους	συναδέλφους,	που	στήριξαν	την	προσπάθειά	μας.	
															Ευχόμαστε	σε	όλους	τους	συναδέλφους	και	τις	οικογένειές	τους	
																																																	Καλή	Ανάσταση	και	Καλό	Πάσχα.	

	
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά 
Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, 
Μαγκλάρας Κώστας, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, 
Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος 
Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, 
Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης 
Απόστολος.  


