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                         Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 
                                       

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι, 
 
 Μια νέα Κυβέρνηση ανέλαβε τις τύχες της χώρας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ειλικρινά να 
πετύχει και να εκπληρώσει της δεσμεύσεις της. Κορυφαία της δέσμευση, όπως γνωρίζετε, είναι η 
κατάργηση των μνημονιακών Νόμων. 
 Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι που 
καταληστεύουν τις συντάξεις μας, κάτι που είχαμε επανειλημμένα επισημάνει και πριν τις 
εκλογές. 

Το ύψος της παρακράτησης, που προβλέπεται σε κάθε νόμο, εμφανίζεται κάθε μήνα στο 
εκκαθαριστικό μας. (α44Ν3986/2011, α29Ν3986/2011, Ν4093/2012, Ν4024/2011, Ν4051/2012) 
Παράλληλα πρέπει να επαναχορηγηθούν τα δώρα Χριστουγέννων (υλοποιείται για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους) και Πάσχα, να καταργηθεί το πλαφόν στη σύνταξη και να 
συνυπολογίζονται στον καθορισμό της τα έτη υπηρεσίας άνω των 35. 

Πρόκειται για ρυθμίσεις και νόμους που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια και ελπίζουμε να 
καταργηθούν. 

Στοιχειώδης υποχρέωση του Συλλόγου μας είναι να τα συμπεριλάβει στο διεκδικητικό πλαίσιο 
για τη νέα διετία.    Καθήκον επίσης της ΟΣΤΟΕ είναι να απαιτήσει την κατάργησή τους, διότι 
αποτελεί σαφή  δέσμευση της νέας Κυβέρνησης. Είναι κάτι που περιμένουμε από τη νέα 
Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ, που προέρχεται από το χώρο μας.  

Υπενθυμίζεται ότι, όταν το Προεδρείο του Συλλόγου μας διαλύθηκε και το Πρόγραμμα 
Μετεργασιακών Παροχών κινδύνευε να ματαιωθεί, η ΔΕΚΣ συμμετείχε στη συγκρότηση νέου 
Προεδρείου και υπερψήφισε το Πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς καταψηφίστηκε από την 
Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση (συν. Κλητοράκη) την ΕΣΑΚ-Σ και τον συν. Ευσταθίου. Τώρα 
βέβαια η Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση θριαμβολογεί για τα επιτεύγματα του Προεδρείου 
(Πρόγραμμα, Δάνεια κλπ) το οποίο όμως είχε καταψηφίσει(!) 

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΚΣ εγγυάται τη συνέχιση του προγράμματος μετεργασιακών 
παροχών και αποκλείει να εκμεταλλευτούν τα αποθεματικά του Προγράμματος ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες.  

Η διαφύλαξη των αποθεματικών είναι ιερή υποχρέωση όλων μας και είναι γνωστό, ότι η λύση 
που θα δοθεί, θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 
Η ΔΕΚΣ  συνέπραξε αποφασιστικά στη θετική δράση του Προεδρείου με κορυφαίο επίτευγμα 

το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών. Θετική εξέλιξη υπήρξε επίσης στο θέμα των Δανείων 
(νέα Δάνεια χορηγήθηκαν και μειώθηκαν σημαντικά οι δόσεις με επιμήκυνση του χρόνου 
εξόφλησης) 

Εγκρίθηκε επίσης Κανονισμός Συστάσεως  και Λειτουργίας «Λογαριασμού Αλληλεγγύης» του 
ΣΣΤΕ που δυστυχώς δεν ψηφίστηκε από τον συν. Πετρόπουλο (της Αναγεννητικής 
Πρωτοβουλίας) στον οποίον είχε ανατεθεί το θέμα στην αρχή της διετίας, χωρίς να υπάρξει 
αποτέλεσμα (!) 

Υπονομεύτηκε ακόμα το νέο Καταστατικό του Συλλόγου αφού οι «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» του σ. 
Ευσταθίου, έσυραν το Σύλλογο στα δικαστήρια (!), που ουσιαστικά δικαίωσαν το Σύλλογο, αλλά 
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ήταν αδύνατο να προκύψει συμμετοχή για τον προβλεπόμενο σχηματισμό απαρτίας. Χάθηκε έτσι 
μεταξύ άλλων η ευκαιρία να θεσμοθετηθεί «Γενικό Συμβούλιο», στο οποίο θα συμμετείχαν και οι 
συνάδελφοι της περιφέρειας.  

Η ενεργός συμμετοχή συναδέλφων της ΔΕΚΣ με γραπτές προτάσεις, για την ανάπτυξη της 
πολιτιστικής δράσης του Συλλόγου ήταν αξιόλογη. Επισημαίνεται ότι, χωρίς να υπάρχει έρευνα 
και γραπτή εισήγηση από την Πολιτιστική Επιτροπή, ο συνάδελφος Πετρόπουλος πρότεινε τον 
διορισμό με αμοιβή δύο καθηγητών (χορού και θεάτρου). Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν 
αναφέρεται στην αξιολόγηση του έργου των καθηγητών αλλά είναι θέμα αρχών για το Σύλλογο. 
Μάλιστα στην τελευταία ανακοίνωσή του, της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, λοιδορούν αρκετούς 
Διοικητικούς Συμβούλους, ότι «έχουν στρεβλή περί πολιτισμού αντίληψη»!. Προφανώς όλα 
πρέπει να τα αποφασίζουν «πεφωτισμένοι» σύμβουλοι με καλλιτεχνικές ανησυχίες(!)   

 

ΟΣΤΟΕ 
Ασφαλώς και υπήρξε συσπείρωση όλων των δυνάμεων για την αξιοπρεπή εκπροσώπηση 

των συνταξιούχων της ΤΕ στην ΟΣΤΟΕ. Η εκλογή της Πρόεδρου και ενός ακόμα συμβούλου από 
την ΤΕ στο Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ διασφαλίζει την ισχυρή παρουσία του Συλλόγου και αποτρέπει 
επιθέσεις εκτός αλλά και εντός των τειχών, που στοχεύουν κυρίως στο Πρόγραμμα 
Μετεργασιακών Παροχών. 

Η ΔΕΚΣ συμμετείχε στην προσπάθεια χωρίς ανταλλάγματα (δηλαδή θέσεις στο Δ.Σ.). Η 
Αναγεννητική Πρωτοβουλία αντίθετα προτίμησε να ψηφίσει «κομματικά». Τα συμπεράσματα δικά 
σας. 
 
Συνάδελφοι, 
 

Τη διετία που έρχεται πρέπει μεταξύ άλλων να διεκδικήσουμε: 
 

 Την ενίσχυση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών 

 Την αποκατάσταση των αποδοχών μας με την κατάργηση των μνημονιακών νόμων 

 Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα 

 Ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων όπως συνέβαινε παλαιότερα 

 Αύξηση του ποσού για το «Ταμείο Αλληλεγγύης» 

 Διεκδίκηση ποσού για Πολιτιστικές Δραστηριότητες 
 

Η ΔΕΚΣ πλαισιωμένη από πολλούς νέους συνταξιούχους-συναδέλφους θα 

διεκδικήσει με συνέπεια ότι μας οφείλουν και θα συμβάλλει στην ενότητα του 

Συλλόγου μας. 

 

 Δεν αντιδικούμε με καμία άλλη παράταξη. 

 Αντίπαλος μόνο τα προβλήματα. 

 Απέναντί μας είναι ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ η Διοίκηση και η Κυβέρνηση 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Η Συντονιστική Επιτροπή 

 
 

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. 


