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Αθήνα, 15 Απριλίου 2019
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε.
«Μιά μερίδα απ΄τα ίδια»
Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 12.4.2019, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ για την συγκρότηση σε σώμα.
Με το άνοιγμα της συνεδρίασης, ο προεδρεύων του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ εκπρόσωπος της ΔΗ.ΣΥ,
για να δικαιολογήσει την πρότασή του για τον αποκλεισμό των συμβούλων των ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ και της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας από τον σχηματισμό του Προεδρείου (σε
αντίθεση με την αποδοχή συμμετοχής σε αυτό της ΕΣΑΚ-Σ εάν η ίδια το επιθυμούσε),
αναφέρθηκε εκτενέστατα σε όλα όσα, κατά τον ίδιο, αποτελούν λόγους αποκλεισμού των
συμβούλων αυτών. Στην ίδια κατεύθυνση και για τους ίδιους λόγους με την πρόταση του
προεδρεύοντος, κινήθηκε και ο εκπρόσωπος της ΔΕΚΣ, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού το
αντίθετο θα ήταν έκπληξη!!!
Με την συγκρότηση του Προεδρείου, ανοίγει το κεφάλαιο μιας καινούργιας διετίας, αφού η
προηγούμενη έκλεισε με τις εκλογές, το μήνυμα των οποίων ερμηνεύεται κατά το δοκούν
από τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Έχοντας συμφωνήσει εκ των προτέρων το
σχηματισμό του ίδιου Προεδρείου με εκείνο της προηγούμενης διετίας (αφού θεώρησαν
πως το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις επιλογές τους), η πλειοψηφία, για να
δικαιολογήσει τη συνέχιση της διχαστικής της πολιτικής, επικαλέστηκε όλα όσα
επανειλημμένα εξέθεσε την προηγούμενη διετία με δεκάδες ανακοινώσεις της στους
συναδέλφους!! Γεγονός παραμένει ότι, για τρίτη συνεχόμενη διετία, αποκλείουν
συνειδητά το 31% των συναδέλφων από την ευθύνη της συλλογικής δράσης. Για την
πλειοψηφία, οι συνάδελφοι και οι προβληματισμοί τους, αλλά και η ψήφος τους,
θεωρούνται δεδομένα που δεν αλλάζουν....
Οι σύμβουλοι των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, επαναφέραμε και ψηφίσαμε για τρίτη συνεχόμενη διετία, την
πρότασή μας για τον σχηματισμό αναλογικού-αντιπροσωπευτικού Προεδρείου.
Τονίσαμε την ανάγκη ενωτικής συγκρότησης που θα διαμόρφωνε θετικούς όρους για την
κατάργηση των περικοπών και τη δημιουργία κανονισμού συνταξιοδοτικών παροχών
(σύμφωνα με τις βασικές αρχές που έχουμε εκθέσει στην προγραμματική μας διακήρυξη),
την κατάργηση του «έναντι σύνταξης» και την απεμπλοκή μας από την ΗΔΙΚΑ, η οποία,
παρά την επιστολή του αρμόδιου Υφυπουργού, καθυστερεί από τον Ιούνιο 2018!!
Δυστυχώς η πρότασή μας, δεν τους άγγιξε καν. Είχαν ήδη λάβει τις αποφάσεις τους.
Οι σύμβουλοι των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ καταστήσαμε επίσης σαφές ότι η Κίνησή μας διατηρεί τις
προγραμματικές της δεσμεύσεις για όλα τα θέματα και για το Πρόγραμμα Μετεργασιακών
Παροχών, για το οποίο δεν αποδεχόμαστε μεταφορά ποσοστού επικουρικής, από τις
καθορισμένες παροχές, όπου βρίσκεται σήμερα, σε αυτό του Προγράμματος καθορισμένων
εισφορών, στο οποίο δυστυχώς και αδικαιολογήτως συμπεριελήφθη, από την Τράπεζα, το
16% των ΣΣΕ 1948 και 1951 των παλιών ασφαλισμένων!!

Μετά τα παραπάνω, προχώρησε η συγκρότηση του νέου Προεδρείου, μόνο από τους
συμβούλους της πλειοψηφίας (ΔΗ.ΣΥ και ΔΕΚΣ), αφού και ο σύμβουλος της ΕΣΑΚ-Σ δεν
δέχτηκε την πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτό. Τέλος, την Τρίτη 16.4.2019 στις 10.00 το
πρωί, προσδιορίστηκε νέα συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα, τους προγραμματικούς στόχους του
Προεδρείου για την επόμενη διετία.
Συνάδελφοι,
Το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά το δυσμενές κλίμα των έντονων κομματικών και
εργοδοτικών παρεμβάσεων υπέρ της χθεσινής και σημερινής πλειοψηφίας, δεν
επιβεβαίωσε τους στόχους εκείνων των κομματικών μηχανισμών και των παραγόντων της
Τράπεζας, που επεδίωκαν τη συντριβή των δυνάμεων των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και της
Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, μέσα από τις αλλεπάλληλες συκοφαντικές ανακοινώσεις και
τη σταθερή προσπάθειά τους να μας ταυτίσουν με το κυβερνών κόμμα και τη σημερινή
κυβέρνηση. Αν και δεν έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, τα
χαρακτηριστικά της χειραφέτησης και της ανεξαρτησίας μας ως Κίνησης άντεξαν, έστω και
αν δεν καταφέραμε να πείσουμε τους συναδέλφους που δεν μας ψήφισαν και εκείνους που
τελικά απείχαν, πως αξίζαμε να αποτελέσουμε την θετική έκπληξη των εκλογών.
Η Κίνησή μας, με ευθύνη μπροστά στο σκηνικό που διαμορφώθηκε εκ νέου και τα δύσκολα
θέματα που αντικειμενικά θα ανοίξουν αυτή τη διετία, προχωρά σε Πανελλαδική
Ολομέλεια στην οποία θα εξετάσει αναλυτικά και συλλογικά τόσο το εκλογικό
αποτέλεσμα, όσο και όλα τα θέματα της στρατηγικής της για την επόμενη διετία, με στόχο
την καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των συνταξιούχων μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ
Σημείωση: Η κλήρωση των λαχνών μας ανέδειξε δύο τυχερούς, τους: Μασσαλά Δημήτρη
(Νο 56) και Βαλαβάνη Χρήστο (Νο 133) οι οποίοι παρέλαβαν ήδη από ένα tablet Samsung.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην προσπάθεια οικονομικής
ενίσχυσης της κίνησής μας.

