
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

 
Στις εκλογές του ΣΣΤΕ, 19/3/2015, με την ψή-
φο στην ΕΣΑΚ-Σ, 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΠΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣ-
ΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Α. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑ-
ΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

1. Να παραμείνει στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
καταστατικά υπεύθυνη για την παροχή 
μισθών και συντάξεων στο προσωπικό της, 
η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
και λογαριασμών της ασφαλιστικής μας 
κάλυψης 

2. Την κάλυψη όλων των απωλειών μας από 
τα αντιασφαλιστικά μέτρα, με πρώτα τα 
δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων για το 
πρώην μέρισμα 

3. Εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατι-
κού των πρώην Ταμείων Συντάξεων και 
Μετοχικού 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥ-
ΦΙΣΗΣ 
1. Καταβολή μιας σύνταξης για το 2015 σε 

όλους τους συνταξιούχους 
2. Καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης (τελευ-

ταία φορά € 400,00) στους χαμηλοσυντα-
ξιούχους, με διευρυμένα κριτήρια 

3. Καθιέρωση «μέριμνας», με πίστωση στο 
Συνεταιρισμό, για όλους τους συνταξιού-
χους, με κλιμάκωση ποσών αντιστρόφως 
ανάλογα προς το ύψος της σύνταξης 

4. Δυνατότητα χορήγησης δανείων (στεγασ-
τικών, επισκευαστικών) στους συνταξιού-
χους, που τώρα έχει καταργηθεί, με εύλο-
γους όρους ως προς το επιτόκιο, το ασφά-
λιστρο και το χρόνο αποπληρωμής 

5. Να επανέλθει η παροχή των «άγονων 
γραμμών» που κόπηκε αδικαιολόγητα, κα-
θώς η σχέση κόστους/ωφέλειας είναι πολύ 
ευνοϊκή 

Γ. ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗ ΔΗΜΟΚ-
ΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
1. Στις εκλογές Της 19ης Μαρτίου, ΝΑ Ε-

ΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ, όπως ορίζει 
το  Καταστατικό του Συλλόγου 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί δη-
μοκρατικά, με διαφάνεια και αμεροληψία, 
και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συ-
ναδέλφων 

3. Να ενισχυθούν και να διευρυνθούν οι πο-
λιτιστικές δραστηριότητες 

Δ. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο-
ΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΕΡ-

ΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 Σε οργανικό συντονισμό δράσης με τους 
φορείς του  ταξικού κινήματος, 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει πολλές κυ-
βερνητικές αλλαγές, με πολλές «προσδοκίες» 
και αντίστοιχες διαψεύσεις. Η ΕΣΑΚ-Σ, από την 
πρώτη στιγμή τόνιζε πως μόνο ο αγώνας, σε 
συνεργασία με το ταξικό κίνημα, μπορεί να α-
ποφέρει κάποιους καρπούς, όσο παραμένουν 
στο προσκήνιο όλοι οι φορείς (Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΣΕΒ) που διαμορφώνουν την 
αντιλαϊκή πολιτική με όλες τις γνωστές συνέπε-
ιες. 

Ευθύνες για την πορεία των συνδικαλισ-
τικών μας πραγμάτων έχουν και οι άλλες 
παρατάξεις, που σε διαφορετικό βαθμό, 
με διαφορετικό τρόπο και περιεχόμενο, 
ενίσχυαν τα κόμματα του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, απέκρυπταν έντεχνα την 
ουσία της κυβερνητικής πολιτικής και 
ποιους ωφελούσε (εφοπλιστές, βιομήχα-
νους, τραπεζίτες κλπ.) και σε ποιους φόρ-
τωναν τα βάρη (εργαζόμενους, συνταξιο-
ύχους). Αποπροσανατόλιζαν τους συνα-
δέλφους με ιδεολογήματα περί «ανεξαρ-
τησίας» και «επί τέλους τέλος» με το 
ασφαλιστικό, εξυμνούσαν με ευχαριστή-
ριες επιστολές των συλλόγων κυβερνητι-
κά στελέχη, συστηματικά δεν ασχολούν-
ταν με την οργάνωση της πάλης και της 
αντίστασης. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Με την ψήφο σας,  

ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ – 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΠΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣ-
ΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 
 

-Σ 



 
 

 

 

 

Οι υποψήφιοί μας για τις αρχαιρεσίες του Σ.Σ.Τ.Ε. 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 24 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΙΕΤΑ) 

2 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καβάλα) 

3 
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Ντί-

να) 
26 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΜΗ/ΚΕ) 

4 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ 27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

5 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Μέλος του Δ.Σ. 

του ΣΣΤΕ 
28 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Καβάλα) 

6 ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΙΕΤΑ) 29 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 30 ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8 ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 31 ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) 

9 ΚΑΠΝΙΣΗ ΣΩΣΣΑΝΑ (ΣΟΥΖΥ) 32 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Καλαμάτα) 

10 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 33 ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

11 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πειραιάς) 34 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) 

12 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Λάρισα) 35 ΤΕΡΛΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Καβάλα) 

13 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36 ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θεσσαλονίκη) 

14 ΚΟΤΣΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 37 ΤΣΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38 ΥΕΤΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πειραιάς) 

16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 39 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

17 ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ηράκλειο) 40 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΝΑ 

18 ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 41 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ/ΚΕ) 

19 ΛΙΟΝΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΜΗ/ΚΕ.) 42 ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Θεσσαλονίκη) 

20 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τρίπολη) 43 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 

21 ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 44 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πειραιάς) 

22 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΕΠΣ) 45 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΘΑ 

23 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ/ΚΕ.) 46 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Πύργος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Σ 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                 6944 609544 

Κανάκη Χρυσούλα     6998 435393 

Καπνίση Σούζυ                                       6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα                                     6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης                          6975 756429 

Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

 

 Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak 

2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην 

ΕΣΑΚ-Σ και 

3. www.pamehellas.gr 

μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και 

νέα που προβάλλονται. 

http://www.syte.gr/esak
http://www.sste.gr/
http://www.pamehellas.gr/
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ΠΟΛΥΦΕΡΝΗ ΝΥΦΗ Η ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις «Δημοκρατική Συ-

νεργασία», δηλ. η πρώην «Νέα Συνδικαλιστική Ενό-

τητα» (τώρα, πλέον, μόνον του κου Γοζαδίνου), ο-

μού μετά του «προαιωνίου αντιπάλου», την «Ανε-

ξάρτητη Προοδευτική Κίνηση Συνταξιούχων (της 

κας Κλητοράκη), και οι «Εν Δράσει» (με επικεφαλής 

τον κο Ευσταθίου), κλίνουν ξανά και ξανά σε όλες 

τις πτώσεις τη λέξη «ΕΝΟΤΗΤΑ». 

Όμως, νωπές είναι ακόμη οι μνήμες από το βά-

ναυσο τραυματισμό της έννοιας της ενότητας 

από τους επικεφαλής των παρατάξεων αυτών. 

Για τους πρώτους, η πολύχρονη αντιπαράθεση, σε 

βάρος των συμφερόντων των συνταξιούχων, όταν 

ήταν πρόεδροι σε διαφορετικούς συλλόγους, ο κος 

Γοζαδίνος στο ΣΥΤΕ και η κα Κλητοράκη στο Σύλ-

λογό μας, έχουν σφραγίσει τα συλλογικά μας 

πράγματα και τις μνήμες, όσων ιδιαίτερα τα ζήσα-

με από κοντά. Για τους «Εν Δράσει», το βίαιο διαζύ-

γιο από τον κο Γοζαδίνο μετά από μια ολιγόμηνη 

«Ενότητα»(!!!) στα πλαίσια της πρωτοεμφανισθεί-

σας στις προηγούμενες αρχαιρεσίες «Νέας Συνδι-

καλιστικής Ενότητας» και η βίαιη αντιπαράθεση 

έκτοτε, που έφτασε μέχρι τα όρια της χειροδικί-

ας(…!), έχουν τραυματίσει ανεπανόρθωτα τη λέξη. 

Κι όλα αυτά με «φύλλο συκής» ζωτικά ζητήματα 

για το συνταξιοδοτικό και γενικότερο μέλλον μας, 

επιχειρώντας να συγκαλύψουν προσωπικές και πο-

λιτικές επιδιώξεις. 

Με διαζύγια και αυτού του τύπου, ούτε τα γραφεία 

συνοικεσίων και τα δικηγορικά γραφεία δεν μας 

σώζουν. Ας μπει, κάποτε, ένα τέλος στον προσω-

πικό, παραγοντικό συνδικαλισμό, την ισχυρή 

βάση και έκφραση του εκάστοτε εργοδοτικού 

και κυβερνητικού συνδικαλισμού. 
 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΟΣΤΟΕ 

Αφού: 

Α) Οι συνταξιούχοι όλων των άλλων τραπεζών έ-

χουν ενταχθεί στο ΙΚΑ, και λογικά εκπροσωπούν-

ται συνδικαλιστικά από την ομοσπονδία του ΙΚΑ, 

που έχει πάνω από 1.500.000 μέλη. 

Β) Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουν φορέα ασφάλισης 

την ΤτΕ, και εκεί απευθύνουν τις επιμέρους διεκδι-

κήσεις τους. 

Επισημαίνουμε, ακόμα, ότι η διακοσμητική και ου-

σιαστικά ανύπαρκτη ΟΣΤΟΕ κόστισε στο Σύλλογό 

μας μόνο το 2014, πάνω από 50.000 ευρώ!!! (23.000 

ευρώ η ετήσια συνδρομή + έξοδα συνέδρων και εκ 

 

 

προσώπων τοπικών επιτροπών για τα συνέδρια που 

πραγματοποίησε. 

Σημειώνουμε ότι στα τελευταία συνέδρια της ΟΣ-

ΤΟΕ, για διαφορετικούς, οικονομικούς λόγους, δεν 

συμμετείχαν οι Σύλλογοι Συνταξιούχων της ΕΘΝΙ-

ΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, ΙΛΤΕ!!! 
 

ΠΑΛΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ «ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ»  

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ;! 

Οι «Εν Δράσει», στις τελευταίες τους ανακοινώσεις, 

αναφέρονται στην προεκλογική συγκέντρωση του 

Υπ. Οικονομικών κου Βαρουφάκη στην ΤτΕ, και τις 

υποτιθέμενες «δεσμεύσεις» του για τα ασφαλιστικά 

μας. Θυμίζουν παλιότερες «ημέρες» με ανάλογες 

δεσμεύσεις υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ και της Ν. Δη-

μοκρατίας. Παράλληλα, παριστάνουν τους ακομ-

μάτιστους και αδέσμευτους, ενώ σπέρνουν αυταπά-

τες και εκθειάζουν τις διακηρύξεις της κυβερνητι-

κής πολιτικής. 

Το πόσο αξιόπιστοι μπορεί να είναι όσοι εξαν-

τλούν την «ριζοσπαστική» πολιτική σε μετονο-

μασία της «τρόικας» σε «θεσμούς», τα «μνημόνι-

α» σε «προγράμματα», μπορείτε να το κρίνετε 

εσείς. Επίσης, μπορείτε να κρίνετε, πόσο αξιόπισ-

τοι μπορεί να είναι, όσοι συνεργάστηκαν χρόνια 

με την ΠΑΣΚΕ στο Σύλλογο των εν ενεργεία και 

πρόσφατα στο Σύλλογο των συνταξιούχων, και 

τώρα την πετούν στον Καιάδα, μετά το διαζύγιο 

που πήραν. Παρατηρούνται μόνο μετονομασίες, 

ή, ίσως, και μεταμφίεση των «Εν Δράσει» σε 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ; 
 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΙΚΑΙΑ ΑΙ-

ΤΗΜΑΤΑ 

Πέρα από τα ζητήματα επικοινωνίας, που πάντοτε 

επιδέχονται βελτίωση, δύο θέματα αξίζουν την με-

γαλύτερη προσοχή του νέου Διοικητικού Συμβουλί-

ου που θα προέλθει από τις αρχαιρεσίες¨ 

 Η πιο εξισορροπημένη ανάκτηση των ιατρι-

κών δαπανών από το Ταμείο Υγείας, αφού η 

πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη είναι πρακτικώς αδύνατη (όπως και για 

τους συναδέλφους των Παραρτημάτων) 

 Η επιδότηση με πρόσφορο τρόπο συμμετο-

χής σε πολιτιστικές  δραστηριότητες, αφού, 

λόγω των τοπικών συνθηκών, δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν εύκολα σε μαζικές δραστηριό-

τητες σαν αυτές που αναπτύσσουν τα Παραρ-

τήματα 

 
σχόλια…σχόλια…σχόλια… 

 

  



 

     

 

 

 

 

 

 

και αγωνίζομαι, διεκδικώ: 
 

 να μη γίνει καμία νέα περικοπή στις 

συντάξεις μας 
 

 την χωρίς περιορισμούς καταβολή 

όλων των δώρων 
 

 την κατάργηση όλων των αντιασφα-

λιστικών και αντεργατικών νόμων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να ηττηθούν ο κυβερνητικός 

και εργοδοτικός συνδικαλισμός 

και οι αυταπάτες που καλλιερ-

γούν 
 


