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ΠΙΙΝΓΝΠ ΠΛΡΑΜΗΝΣΩΛ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 
ΔΡΝΠ ΗΓΟΠΖΠ 1943 

ΣΟ. ΙΑΓΑ 1 – ΑΘΖΛΑ Ρ.Θ. 10561 
Ρει.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 

website: http:// www.sste.gr 

 
 

Αζήλα, 29/4/2013 
 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ Λν 2  
 
Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
 
Κεηά ηελ πξνγξακκαηηθή ζύγθιηζε ησλ ζπκβνύισλ ησλ ζπλδπαζκώλ ΛΔΑ 

ΤΛΓΗΘΑΙΗΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΑΗ  ΑΛΑΓΔΛΛΖΣΗΘΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΙΗΑ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα 29/4/2013 ε ζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε 
ζώκα σο αθνινύζσο: 

 
Πξόεδξνο   : Γνδαδίλνο Ησάλλεο 
Αληηπξόεδξνο  : Δπζηαζίνπ Θσλζηαληίλνο 
Γελ. Γξακκαηέαο  : Πεηξόπνπινο Ίθαξνο 
Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέα : Σξνραιάθεο Κηράιεο 
Σακίαο   : Εέξβαο Άγγεινο 
Κέινο   : Υατδνύηεο ηέιηνο 
 

Νη ππόινηπνη ζύκβνπινη: Θιεηνξάθε Διέλε, Αλδξνπιάθεο Γεώξγηνο, Αβαγηαλόο 
Θαλάζεο, Καραίξαο Γεώξγηνο θαη Βακβαθνύζεο Ησάλλεο, παξέκεηλαλ κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Πηελ δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ζπγθξόηεζεο, νη ηξεηο ζύκβνπινη ηνπ 
ζπλδπαζκνύ Αλεμάξηεηε Ξξννδεπηηθή Θίλεζε έδσζαλ ζεηηθή ςήθν κόλν ζηελ 
ζέζε ηνπ Σακία, ελώ ν εθπξόζσπνο ηεο Γ.Δ.Θ.Π, ςήθηζε ιεπθό γηα ηε 
ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. Ρέινο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξόηεζεο, 
ζπκθσλήζεθε ε ελαιιαγή κεηαμύ Ξξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, ηνλ δεύηεξν 
ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

 
   Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
                
Βαζηθόο νδεγόο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε ζεκεξηλή πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία, 

απνηέιεζε ε θνηλή εθηίκεζε ησλ δύν ζπλδπαζκώλ, όηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία 

απαηηείηαη πεξηζζόηεξν από πνηέ, ε γλώζε, ε καρεηηθόηεηα θαη ε εκπεηξία ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζηνηρεία πνπ εθηόο άιισλ νδήγεζαλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο έληαμεο ησλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείσλ ζηελ ΡηΔ. 

Ζ πνιηηηθή ησλ αιιεπάιιεισλ κλεκνλίσλ πηέδεη ζπλερώο ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη 

αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα θαη απεηιεί λα ηηλάμεη ζηνλ αέξα ηελ έληαμε 

ησλ ηακείσλ καο ζηελ ΣηΔ κε ηελ ππαγσγή καο ζηελ “ΖΓΗΘΑ Α.Δ.”. Ζ 

θαηάζηαζε απηή καο ππνρξεώλεη λα ζπλελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα 

θαηαζηήζνπκε ηνλ Πύιινγό καο ηθαλό λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζεκεξηλέο 

δπζθνιίεο. Πηα πιαίζηα απηά, νη ζύκβνπινη ησλ δύν ζπλδπαζκώλ πξνρώξεζαλ ζε 

ξεηή δέζκεπζε θαηαρσξεκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, λα 

αγσληζζνύλ από θνηλνύ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύλνιν ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
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πκβνπιίνπ, γηα ηελ πινπνίεζε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν ησλ όζσλ 

ζπκθσλήζεθαλ θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 

Α. ΘΔΚΑΣΑ ΓΡΑΖ ΘΑΗ ΓΗΔΘΓΗΘΖΔΩΛ ΑΠΟ ΘΤΒΔΡΛΖΖ ΘΑΗ ΓΗΟΗΘΖΖ 
ΣηΔ. 

 

1. Αλάπηπμε από θνηλνύ κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 

θιάδνπ, ζπληνληζκέλεο δξάζεο θαηά ηεο πνιηηηθήο ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο 

ηξόηθα. Πε θάζε πεξίπησζε, νδεγόο ηεο δξάζεο καο είλαη ε αλαηξνπή ησλ 

πνιηηηθώλ πνπ νδεγνύλ ζπλερώο ζηε θησρνπνίεζε κηζζσηνύο θαη 

ζπληαμηνύρνπο. 

2. Πε ζπληνληζκό κε ηνλ ΠΡΔ, αιιά θαη απηνηειώο ζαλ Π.Π.Ρ.Δ. όπνπ απηό 

απαηηείηαη θαη θαζίζηαηαη αλαγθαίν, αλαιακβάλεηαη άκεζε αγσληζηηθή 

δξάζε γηα ηελ απνηξνπή πινπνίεζεο ηεο Β΄ θάζεο ηεο “ΖΓΗΘΑ Α.Δ”, 

πνπ παξαβηάδεη θάζε έλλνηα αλεμαξηεζίαο ηεο ΡηΔ θαη νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε 

ηεο κεγάιεο ζεζκηθήο καο θαηάθηεζεο, απηήο ηεο έληαμεο ησλ ηακείσλ ζηελ 

ΣηΔ.  

 

3. Ζ θαηαβνιή ηνπ “κεξίζκαηνο” ζην νπνίν εκπεξηέρεηαη σο κέξνο ηνπ ε 

επηθνπξηθή ζύληαμε, απνηειεί πξντόλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο 

ζεκειηώζεθε ν ζεζκόο ηνπ π. Κεηνρηθνύ, ε ηζρύο ησλ νπνίσλ επηβεβαηώζεθε 

θαη κε ηελ ηειεπηαία επηρεηξεζηαθή Δ. Πε θάζε πεξίπησζε νη ζύκβνπινη 

ησλ δύν ζπλδπαζκώλ ζα ππεξαζπηζζνύλ ηελ θαηάθηεζε απηή θαη ηηο 

θαηαζηαηηθά πξνβιεπόκελεο παξνρέο.  

 

4. O ππνινγηζκόο ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ θόξνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζην 

θαζαξό πνζό ηεο ζύληαμεο. 

 

5. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κέζα από ιύζεηο 

ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο. 

 

6. Γηεθδίθεζε ξπζκίζεσλ γηα ηηο κεγάιεο απώιεηεο ησλ ζπληάμεώλ καο από ηα 

πιαθόλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνζαπμήζεσλ από ηελ πξνζκέηξεζε 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαη πξαγκαηηθώλ ρξόλσλ πέξαλ ησλ 35.  

 

7. Δλνπνίεζε ηνπ επηηνθίνπ γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη κείσζε ηεο 

πξνθύπηνπζαο δόζεο ζην 50% γηα όινπο γηα ηα επόκελα 5 ρξόληα. 

Ξξνζδηνξηζκόο ησλ δαλεηαθώλ νθεηιώλ ζύκθσλα κε ην αξρηθό πνζνζηό 

δαλεηαθώλ νθεηιώλ θαη πξνζδνθώκελεο ζύληαμεο θαη ππνινγηζκνύ ζην 

ζεκεξηλό πνζό θαζαξώλ ζπληάμεσλ. Σνξήγεζε δαλείσλ επηζθεπαζηηθώλ θαη 

ηξηώλ κηζζώλ.    
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8. Πε ζπληνληζκό κε ηνλ ΠΡΔ θαη ην Ρακείν γείαο, αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε 

γηα ηελ απόθξνπζε ησλ νπνησλδήπνηε επηζέζεσλ δερζεί ην Ρακείν καο, γηα 

έληαμή ηνπ ζηνλ ΔΟΠΤΤ. Βαζηθή καο ζέζε ε έληαμε θαη απηνύ ηνπ Ρακείνπ 

ζηελ ΡηΔ. 

Β. ΘΔΚΑΣΑ ΔΩΣΔΡΗΘΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ..Σ.Δ. 

9.  Δπζύο κόιηο νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο ζηα λέα γξαθεία ζηελ ΙΔΘΘΑ 23-25, 

πξνρσξνύκε ζε κεηεγθαηάζηαζε θαη θνηλή ζπγθαηνίθεζε κε ηνπο ελ 

ελεξγεία θαη ηνλ ΠΡΔ. Δπλόεην είλαη, πσο πξηλ από νπνηαδήπνηε 

κεηεγθαηάζηαζε, ζα ζπκθσλεζνύλ από θνηλνύ κε ηνλ ΤΣΔ ηα ζηνηρεία 

θαιήο θαη αξκνληθήο ζπγθαηνίθεζεο.  

 

10. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ αιιειεγγύεο θαη ζπγθξόηεζε δηαρεηξηζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ ινγαξηαζκνύ κε πιήξε ερεκύζεηα θαη αμηνπξέπεηα, κε ζηόρν 

θαλείο ζπλάδειθνο λα κε κείλεη κόλνο θαη αβνήζεηνο ζηελ θξίζε. 

 

11. Πξνρσξνύκε ζε επαλέιεγρν θαη επαλαζρεδηαζκό ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ πιιόγνπ καο, κε ζηόρν ηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη πην 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ππιιόγνπ καο έηζη ώζηε, λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

κείσζε ηεο εηζθνξάο, αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρέζεο εηζθνξώλ – παξνρώλ 

πξνο ηα κέιε καο, κέζα ζε πιαίζηα ηζνηηκίαο θαη δηαθάλεηαο. 

 

12. Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθήο επηηξνπήο, κεηαηξνπή ηνπ Ππιιόγνπ θαη ησλ 

γξαθείσλ ηνπ ζηελ Ιέθθα, ζε ρώξν ζπιινγηθήο έθθξαζεο, δεκηνπξγηθήο δξάζεο 

θαη πνιηηηζκνύ.  

 

13.  Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηνπ πιιόγνπ καο γηα ηελ αιιαγή θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπ. 

 

14.  Γεκηνπξγία ηνπηθώλ παξαξηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ δηάζεζε ησλ εθεί ζπλαδέιθσλ.   

 
Γ. ΔΠΑΛΑΘΔΚΔΙΗΩΖ ΣΩΛ ΥΔΔΩΛ ΚΑ ΚΔ ΣΟΛ ΤΣΔ 

 

15. Πηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα, ε δεκηνπξγία 

απνθαζηζηηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ, ε 

επαλαζεκειίσζε ζε ζπλαδειθηθή - ζπλαγσληζηηθή βάζε, ησλ ζρέζεσλ 

ησλ δύν πιιόγσλ. Ζ κεγάιε νηθνγέλεηα ηεο ΡηΔ πξέπεη λα βαδίζεη από θνηλνύ 

ζηε ζεκεξηλή δύζθνιε ζπγθπξία. Γη’ απηό επηδηώθνπκε ηε δεκηνπξγία επηηξνπήο  

ζπληνληζκνύ ζπληαμηνύρσλ θαη ππαιιήισλ ηεο ΣηΔ (ΔΤΣΔ), γηα ηελ 

ζπληνληζκέλε αληηκεηώπηζε ησλ θνηλώλ καο πξνβιεκάησλ. Π’ απηήλ ζα 

ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη θαη ησλ δύν ζπλδπαζκώλ.   
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Γ. ΘΔΚΑΣΑ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ  
 

16.  Νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ είλαη αλνηθηέο  ζηελ παξνπζία ησλ 

κειώλ ηνπ. Όια ηα κέιε ηνπ είλαη ελήκεξα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Γ.. θαη 

κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ειεύζεξα ζε απηέο. Δπλόεην είλαη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξνεδξείν θαη ηδηαίηεξα εθείλνη ζηηο ζέζεηο Πξνέδξνπ, 

Αληηπξνέδξνπ θαη Γ. Γξακκαηέα ελεκεξώλνληαη εγθαίξσο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλαληήζεηο.  

 
Δ.  ΔΘΠΡΟΩΠΖΖ ΣΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΑΦΑΙΗΖ 

 

17.   Ρελ ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ  ζην πκβνύιην Αζθάιηζεο  σο ηαθηηθό κέινο 

θαηαιακβάλεη ν αληηπξόεδξνο Δπζηαζίνπ Θώζηαο, κε αλαπιεξσκαηηθό 

ηνλ Γνδαδίλν Ησάλλε.  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό θαζνξίδεηαη από ηηο επζύλεο πνπ αλαιακβάλνπλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο σο αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.   

 
Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

Ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ζε ζώκα, δεηήζεθε θαη θιείζζεθε 
ζπλάληεζε ηνπ πξνεδξείνπ κε ηνλ θ.Γηνηθεηή ηελ Σξίηε 30/4/2013 ζηηο 
16.00 κ.κ.  Ακέζσο κεηά ηελ ζπλάληεζε, ζα ππάξμεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε 
όισλ ησλ ζπκβνύισλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ καο γηα ην πεξηερόκελν θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαη κε αθνξκή ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο απηήο, 
επρόκαζηε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαιή Αλάζηαζε θαη θαιό Πάζρα, κε 
πγεία ζηνπο ίδηνπο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  
 

Κε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 
 

 

ΖΚΔΗΩΖ: Σελ Σεηάξηε 12/6/2013 θαη ώξα 11:00 π.κ., ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πξώηε  ζπγθέληξσζε ησλ ζπληαμηνύρσλ καο ζηα γξαθεία ζηελ Ιέθθα 23-25 2νο 

όξνθνο.  

 


