Αθήνα, Μάρτιος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Σε λίγες μέρες ψηφίζουμε σε συνθήκες κρίσιμες για τη χώρα μας αλλά και για τα
προβλήματά μας.
Η ΔΕΚΣ την προηγούμενη διετία εργάσθηκε με συνέπεια και δεν δίστασε να στηρίξει
τα συμφέροντα του κλάδου όταν αυτά κινδύνευαν (Ανασύσταση διαλυμένου Προεδρείου και
αποτροπή αρνητικών εξελίξεων στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών κλπ).
Παράλληλα στα πλαίσια του νέου Προεδρείου πέτυχε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Α) Συνέβαλε αποφασιστικά και παρά τις αντιδράσεις στην προώθηση του Προγράμματος
Μετεργασιακών Παροχών που σταμάτησε τη μείωση των συντάξεών μας και δημιουργεί
προοπτικές για αυξήσεις. Πρόκειται για μεγάλη κατάκτηση του Συλλόγου μας και αποτελεί
υποχρέωση όλων μας να την περιφρουρήσουμε.
Β) Βοήθησε στη βελτίωση των όρων αποπληρωμής των δανείων (μικρότερες δόσεις με
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής) και τη μείωση των επιτοκίων. Παράλληλα για τους
συναδέλφους μας που σαν συνταξιούχοι πήραν στεγαστικά Α’ και Β’ κατηγορίας δόθηκε
σημαντική επιμήκυνση 12+3 ετών με ηλικιακό όριο το 93 ο έτος της ηλικίας τους.
Γ) Χορηγήθηκαν νέα δάνεια 4 συντάξεων (κύριων και επικουρικών) με πλαφόν τις 5.000€
καθώς και δάνεια 3 ακαθάριστων συντάξεων με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής από
4 στα 7 χρόνια (από 48 σε 84 δόσεις). Το επιτόκιο για το δάνειο των 3 ακαθάριστων
συντάξεων μειώθηκε από 1.8% στο 1%.
Δ) Συνέβαλε στη δημιουργία του Λογ/σμου Αλληλεγγύης με συγκεκριμένο Κανονισμό
Λειτουργίας με στόχο την παροχή οικονομικής βοήθειας στους αναξιοπαθούντες
συναδέλφους μας με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.
Ε) Προσπάθησε πολύ με άλλες κινήσεις στη δημιουργία νέου σύγχρονου καταστατικού του
Συλλόγου μας που μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία «Γενικού Συμβουλίου» με
συμμετοχή των συναδέλφων της Περιφέρειας. Δυστυχώς οι προσπάθειες ναυάγησαν
από τη λυσώδη αντίδραση των «Εν Δράσει» που έσυραν το Σύλλογο στα Δικαστήρια(!)
Στ) Μέλη της ΔΕΚΣ συμμετείχαν με εποικοδομητικές προτάσεις στην Πολιτιστική
δραστηριότητα του Συλλόγου.
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Ζ) Η ενότητα των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ) είχε και έχει για τη ΔΕΚΣ μέγιστη
προτεραιότητα και προσπάθησε με κάθε τρόπο να γεφυρώσει διαφορές.
Η ΔΕΚΣ θεωρεί επίσης αποφασιστική τη συμμετοχή στο νέο Προεδρείο όταν
διαλύθηκε το προηγούμενο και το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών κινδύνευε με
εκτροχιασμό.
Στη σχετική ψηφοφορία η «Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση» (συν Κλητοράκη)
καταψήφισε το Προεδρείο και ουσιαστικά στράφηκε κατά του Προγράμματος.
Έκπληξη και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί μετά από τα παραπάνω η κοινή
κάθοδος στις εκλογές της Ανεξάρτητης Προοδευτικής Κίνησης με την κίνηση του συν.
Προέδρου.
Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να δημοσιεύσουν και κοινό απολογισμό για τη διετία(!).
Στην πραγματικότητα πρόκειται για επιτεύγματα του Προεδρείου που η Ανεξάρτητη
Προοδευτική Κίνηση (συν. Κλητοράκη) είχε καταψηφίσει(!)
Σχετικά με την εξέλιξη του Προγράμματος επαναλαμβάνουμε με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο ότι η ΔΕΚΣ αποκλείει να εκμεταλλευτούν τα αποθεματικά του
Προγράμματος Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες. Τα αποθεματικά του προγράμματος
θα παραμείνουν στη Τράπεζα.
Σημειώνεται ότι διασφαλίστηκε και εγκρίθηκαν οι απαιτούμενες προβλέψεις για την
επιβίωση του «Λογαριασμού Μετεργασιακών Παροχών» για τα επόμενα 30-35 χρόνια. Ο
λογαριασμός αυτός είναι δυνατόν να ενισχυθεί περαιτέρω και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη
κάλυψη των απωλειών που υπέστησαν οι συντάξεις μας. Ιερό καθήκον όλων η
διασφάλιση του Λογαριασμού με κάθε τρόπο.
Συνάδελφοι,
Για τη διετία που έρχεται η ΔΕΚΣ μεταξύ άλλων θα επιδιώξει:
1. Την ενίσχυση της ενότητας τόσο μεταξύ των κινήσεων όσο με τον ΣΥΤΕ.
2. Την κατάργηση των μνημονιακών νόμων που αφορούν σε σημαντικές
παρακρατήσεις που κάθε μήνα αναφέρονται στο εκκαθαριστικό μας
(α44Ν3986/2011, α29Ν3986/2011, Ν40963/2012, Ν4024/2011, Ν4051/2012).
Ρητή δέσμευση της Κυβέρνησης, ήταν να τους καταργήσει. Η καταλήστευση των
συντάξεων μας απ’ αυτούς του Νόμους είναι προφανής.
3. Την ενίσχυση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών και τη διασφάλιση
του σχετικού Λογαριασμού με στόχο την κατοχύρωση και βελτίωση των συντάξεών
μας.
4. Επαναχορήγηση δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδόματος αδείας.
5. Την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων όπως και στο πρόσφατο παρελθόν.
6. Την κατάργηση του «Πλαφόν» στη σύνταξη.
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7. Τον συνυπολογισμό των ετών υπηρεσίας άνω των 35 ετών στον καθορισμό της
σύνταξης.
8. Αύξηση του ποσού για το Ταμείο Αλληλεγγύης.
9. Αύξηση του ποσού για τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες και δημοκρατική λήψη
αποφάσεων για τον Πολιτισμό στο Δ.Σ. χωρίς την επιβολή όρων από
«χαρισματικούς» συμβούλους.
10. Την ψήφιση νέου
υποχωρήσεις.

σύγχρονου

καταστατικού

του

Συλλόγου

με

αμοιβαίες

11. Τη χορήγηση νέων δανείων και περαιτέρω βελτιώσεις στους όρους αποπληρωμής.

Συνάδελφοι,
Το αποτέλεσμα των εκλογών θα κρίνει το μέλλον όλων μας. Η ΔΕΚΣ έχει αποδείξει
ότι χωρίς κομματικές ή άλλες δεσμεύσεις αγωνίζεται για τα συμφέροντα του κλάδου. Το
απέδειξε τις πιο κρίσιμες ώρες όταν αυτοί που κραύγαζαν για ενότητα διέλυσαν το
Προεδρείο γιατί δεν τα βρήκαν στο μοίρασμα των θέσεων. Η ΔΕΚΣ παραμερίζοντας
αντιθέσεις του παρελθόντος βοήθησε στην επανασύσταση του Προεδρείου που διασφάλιζε,
μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Μετεργασίακών Παροχών. Πολλοί απ’ αυτούς εμφανίζονται
πάλι σαν σωτήρες και υπόσχονται τα πάντα.
Η ΔΕΚΣ με παλαιούς και νέους συναδέλφους ζητά να την ενισχύσετε για να
συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων μας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Σ.Σ.Τ.Ε.:
Λίγες μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές ακολουθούν οι εκλογές για την ανάδειξη
των οργάνων του Συλλόγου μας. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα να είναι
καθοριστικά τόσο για το οικονομικό όσο και για το ασφαλιστικό μέλλον μας.
Το οικονομικό μας μέλλον φαίνεται να έχει προοπτικές στασιμότητας ή βελτίωσης
εφ’ όσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης. Δεν παρουσιάζεται αντίθετα
ευοίωνο το ασφαλιστικό μέλλον μας αφού είναι γνωστή η θέση της νέας Κυβέρνησης για την
ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών Ταμείων. Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα πρέπει
να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να αποτρέψει την απώλεια όσων απέμειναν από την
προηγούμενη λαίλαπα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.:
Είναι ευχής έργο οι προοπτικές να είναι θετικές. Επειδή όμως στους δύσκολους
καιρούς που ζούμε ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι «πλούσιοι» σ’
αυτό τον τόπο και ποιοι οι «φτωχοί» πρέπει να επαγρυπνούμε και να κοιμόμαστε με …
εξάρτηση μάχης!!
Η παράταξή μας προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά μας δεν δίστασε και
δεν θα διστάσει στο μέλλον να συνεργαστεί με όλους που έχουν τους ίδιους στόχους.
Αντιπαλότητες ιδεολογικές με άλλες παρατάξεις είχαμε στο παρελθόν, έχουμε τώρα,
θα έχουμε και στο μέλλον αλλά ο σκοπός όλων μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων
μας.
Σ’ αυτό το βωμό θυσιάζουμε κάθε αντιπαλότητα προκρίνουμε τα συμφέροντα και
μόνον των συναδέλφων και κάνουμε έκκληση σε όλους για προβληματισμό, σώφρονες
θέσεις και ζητάμε από όλους τους συναδέλφους στήριξη του ψηφοδελτίου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ιωάννινα)
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πάτρα)
ΒΕΡΕΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Λολίτα)
ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Βόλος)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αγρίνιο)
ΓΙΟΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ (Κέρκυρα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (Πάτρα)
ΚΑΠΑΔΟΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Πάτρα)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Λαμία)
ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καλαμάτα)
ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πάτρα)
ΚΟΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΥΒΕΛΛΟΣ ΦΑΕΘΩΝ - ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πάτρα)
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ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Κατερίνη)
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Βόλος)
ΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Θεσσαλονίκη)
ΜΠΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ναύπλιο)
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Ξάνθη)
ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Σπάρτη)
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δράμα)
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΟΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Καβάλα)
ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Θεσσαλονίκη)

