Αθήνα, Νοέμβριος 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Συνάδελφοι,
Βιώνουμε εδώ και καιρό δύσκολες καταστάσεις σε ένα περιβάλλον εντελώς ρευστό σε πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Οι μεγάλες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές μας (δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, επιδόματα
αδείας και ισολογισμού, πλαφόν, κρατήσεις αντιασφαλιστικών Νόμων κλπ) έχουν οδηγήσει πολλούς
συναδέλφους στα όρια της εξαθλίωσης. Παράλληλα η μεγάλη και άδικη φορολογία, τα χαράτσια αλλά
και η ανεργία των νέων που επιβαρύνουν ασφυκτικά ακόμη και εκείνους με κάπως «μεγαλύτερη» σύνταξη.
Η μοναδική λύση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ όλων των συναδέλφων
αλλά και των συμβούλων στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Η ΔΕΚΣ μετά τις εκλογές του ΣΣΤΕ και με βαθύ αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνει όλα τα χρόνια
της παρουσίας της στο χώρο, παραμέρισε τις όποιες συνδικαλιστικές διαφορές με τις άλλες παρατάξεις
προτάσσοντας το κοινό συμφέρων όλων των Συνταξιούχων.
Απόδειξη ότι δεν υπήρχε καμία προκατάληψη για κανένα είναι ότι στην ψηφοφορία για το
Προεδρείο ψήφισε «λευκό».
Δυστυχώς ο σχηματισμός του Προεδρείου καθυστέρησε γιατί μετατράπηκε σε προσωπικό παζάρι
του συναδέλφου Ευσταθίου που επέμενε να γίνει ή Πρόεδρος ή Γεν. Γραμματέας. Έτσι φαίνεται
αντιλαμβάνεται το προεκλογικό του σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε».
Ο παραπάνω συνάδελφος διάλεξε επίσης την πιο κρίσιμη ώρα που η ενότητα ήταν απαραίτητη για
να υπονομεύσει το Σύλλογο.
Συγκεκριμένα υπογράφοντας σαν Αντιπρόεδρος ενημέρωνε επιλεκτικά τους συναδέλφους για τις
δικές του θέσεις και απόψεις. Συνολικά απέστειλε τρεις ανακοινώσεις με περιεχόμενο άγνωστο όχι μόνο
στο Δ.Σ. αλλά και στο Προεδρείο του Συλλόγου. Ασκούσε κριτική σε ενέργειες του Προεδρείου που ο ίδιος
είχε ψηφίσει(!) Γιατί άραγε; Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. ψηφίζονταν απ’ όλους πλην του
συναδέλφου Βαμβακούση (ΕΣΑΚ-Σ). Αποτέλεσμα η σύγχυση και ο αποπροσανατολισμός των
συναδέλφων που δεν ήξεραν τι να πιστέψουν.
Τελικά για τους παραπάνω λόγους έγινε ανασύνθεση θέσεων ευθύνης του Προεδρείου και μετά
από ψηφοφορία ο συνάδελφος Ευσταθίου δεν επανεξελέγει.
Στο Συμβούλιο Ασφάλισης αντικαταστάθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
Λόγοι δικαιοσύνης επιβάλλουν να δεχθούμε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε το Προεδρείο αλλά
και το σύνολο του Δ.Σ. πέτυχε σημαντικές ρυθμίσεις προς όφελος των συνταξιούχων.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η δημιουργία του «Λογαριασμού μετεργασιακών παροχών»
που αντισταθμίζει ουσιαστικά τις απώλειες από τους αντιασφαλιστικούς νόμους και διασφαλίζει μεγάλο
μέρος της επικουρικής σύνταξης.
Βελτιώσεις έγιναν και για τα δάνεια που συμπλήρωσαν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που είχε πετύχει
το προηγούμενο Δ.Σ. Τις λεπτομέρειες τις γνωρίζετε και ίσως δεν είναι σκόπιμο να επαναλαμβάνονται.
Τίποτα όμως δεν τελείωσε. Οι προσπάθειες συνεχίζονται (Β’ φάση ΗΔΙΚΑ κλπ) σε ένα περιβάλλον
που τα πάντα κατεδαφίζονται και καλλιεργείται ο «κοινωνικός αυτοματισμός» που στρέφει τη μία κοινωνική
τάξη εναντίον της άλλης με στόχο την ισοπέδωση όλων.
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Β. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΔΕΚΣ θεωρεί χρήσιμη την ενημέρωση των συναδέλφων για το έργο που με σοβαρότητα και
ευθύνη επιτελεί στο Δ.Σ. και σε άλλους τομείς, σε αυτή τη δύσκολη συγκύρια.
Ένα μέρος από το πρόγραμμα της ΔΕΚΣ, που είχε δημοσιοποιηθεί στις δύο προηγούμενες διετίες,
επιτέλους βρήκε πρόσφορο έδαφος υλοποίησης από το παρόν Δ.Σ. γεγονός που επιβραβεύει την
ορθότητα και τον ρεαλισμό των επιλογών της.
Οι προτεινόμενες παρακάτω θεσμικές μεταβολές θα έχουν ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα για
το Σύλλογο και για τους συναδέλφους.
1. Η ΔΕΚΣ έχει προτείνει την τροποποίηση του Καταστατικού στο σύνολό του με επέκταση της
θητείας του Δ.Σ. κατά ένα χρόνο, γεγονός που θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος για το
Σύλλογό μας, αλλά και για τη συνοχή στο έργο του εκάστοτε Δ.Σ.
2. Η ΔΕΚΣ έχει προτείνει τη δημιουργία Πολιτιστικής Επιτροπής με στόχο την ανακατανομή των
ποσών που δίνονταν για πολιτιστικές εκδηλώσεις και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που να
καλύπτουν σχεδόν όλους τους συναδέλφους του κέντρου και των Παραρτημάτων.
3. Προτάθηκε η δημιουργία, με ελάχιστη δαπάνη, μιας δανειστικής βιβλιοθήκης στο Σύλλογό μας.
4. Υλοποιείται πρόταση της ΔΕΚΣ για τη σύσταση λογαριασμού αλληλεγγύης.
Η ΔΕΚΣ συμμετέχει ενεργά με μέλη της σε όλες τις σχετικές επιτροπές – ομάδες εργασίας.
Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΕΚΣ
Στις 13/11/2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν:
α) Υποψήφιοι σύμβουλοι του ψηφοδελτίου της ΔΕΚΣ στο νομό Αττικής
β) Υποψήφιοι σύμβουλοι που στις εκλογές ήταν σε άλλο ψηφοδέλτιο και
γ) Στελέχη της παράταξης που δεν ήταν υποψήφιοι στις τελευταίες εκλογές των συνταξιούχων.
Μετά από τη σχετική αλληλοενημέρωση και γόνιμο διάλογο αποφασίστηκε στα πλαίσια της
μεγαλύτερης δυνατής ενότητας να εκλεγεί συντονιστική επιτροπή με μέλη και από τους τρεις χώρους.
Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και στα Παραρτήματα.
Η νέα συντονιστική επιτροπή καλεί σε συσπείρωση όλους τους συναδέλφους με στόχο τη
διεύρυνση της ΔΕΚΣ. Διεύρυνση, που θα συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προβλημάτων των συνταξιούχων στην Τ.Ε.
Συνάδελφοι,
Αυτήν την ώρα που κρίνεται το μέλλον μας πρέπει να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης.
Ενωμένοι πρέπει δίπλα στο Σύλλογό μας να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε ότι πετύχαμε και να
βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση.
Χώρος για υπονόμευση δεν υπάρχει πλέον.
Ο μόνος δρόμος είναι να προχωρήσουμε δυναμικά με συνέπεια, ήθος, αγωνιστικότητα και χωρίς
κομματικές ή άλλες δεσμεύσεις - εξαρτήσεις.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Συντονιστική Επιτροπή
Αντωνόπουλος Νίκος
Βερέβης Απόστολος
Βρέττα Ευαγγελία
Δουρδούμας Βασίλης
Καλλέργης Δημήτρης

Καλογιαννίδης Ιωάννης
Κωτσιόπουλος Ηλίας
Μάνος Νίκος
Μαχαίρας Γεώργιος
Πριμηκύρης Μιχαήλ

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Τέταρτη 11:00-13:00 τα μέλη και οι φίλοι της ΔΕΚΣ συναντώνται στη
Λέσχη του Συλλόγου (Λέκκα 23-25, 2ος όροφος) για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη επίθεση στον Πρόεδρο του
Συλλόγου από τον συν. Κ. Ευσταθίου. Η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και έγινε στις 20.11.2013 έξω από την
αίθουσα συνεδριάσεων μετά το τέλος της συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΤΡΟΠΗ
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