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ΓΙΑΤΙ ΕΣΑΚ-Σ
υναδέλφισσες, συνάδελφοι,
τις αρχαιρεσίες του υλλόγου υνταξιούχων ΣτΕ, στις 21 Μαρτίου 2013, στείλτε ένα
ηχηρό μήνυμα

Αντίστασης και αγανάκτησης προς κάθε κατεύθυνση, Διοίκηση, Κυβέρνηση,
Σρόικα, αλλά και προς τον κυβερνητικό-εργοδοτικό συνδικαλισμό για τις συνεχείς
περικοπές των συντάξεων και, γενικότερα, των εισοδημάτων μας,

Για χάραξη μιας νέα πορείας του υλλόγου με δράση και δημιουργία, πιο αγωνιστική, πιο διεκδικητική
δας και οικονομικών του υλλόγου, για το
θέμα που δημιουργήθηκε με την αναγκαστιυναδέλφισσες, συνάδελφοι,
κή μετακόμιση των γραφείων του υλλόγοΗ ΕΑΚ- συμμετέχει και σε αυτές τις εκλο- υ, για τροποποιήσεις έστω και επιμέρους άργές του υλλόγου «κοιτώντας σας στα μάτι- θρων του απαρχαιωμένου καταστατικού
α», ζητώντας την ψήφο κάθε καλοπροαίρε- του υλλόγου.
του, έντιμου συναδέλφου, ανεξάρτητα από
το Διοικητικό υμβούλιο, παρά την περιοπολιτικές, συνδικαλιστικές, κοινωνικές αντιρισμένη εκπροσώπησή μας (έναν διοικητικό
λήψεις και διαφορές.
σύμβουλο από τους έντεκα), συμβάλαμε με
Θυμίζουμε:
συστηματική και ενεργή παρουσία στις ερΗ ΕΑΚ- ήταν παρούσα σε κάθε κινητοπο- γασίες του. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε, λόγω
ίηση για τη διεκδίκηση λύσεων για τα μεγά- της αδράνειας της πλειοψηφίας του Δ, στην
λα γενικά προβλήματα που μας μαστίζουν, ανάγκη κινητοποίησης, με ανάλογες πολλές
αλλά και για τα ειδικότερα του χώρου μας, προτάσεις, που όμως δεν έγιναν δεκτές. Ατης Σράπεζας της Ελλάδος. Ήμασταν πα- ναγκαστήκαμε, λοιπόν, μετά τις νέες περιρόντες σε όλες τις συγκεντρώσεις του υλ- κοπές του Υεβρουαρίου και τη δικαιολολόγου (τόσο στη ίνα, όσο και στα νέα γρα- γημένη αγανάκτηση των συναδέλφων, να
φεία Φρ. Λαδά 1-3). Ήμασταν παρόντες με οργανώσουμε ως ΕΑΚ- συγκέντρωση
ομιλητές που διατύπωναν θέσεις και προτά- διαμαρτυρίας στην είσοδο της Σράπεζας
σεις για τα προβλήματα που βιώνουν οι συν- στη ταδίου, στις 14-2-2013 (βλέπετε σχετιταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τα παιδιά και τα κή ανακοίνωση και ψήφισμα).
εγγόνια μας, με ομιλητές που ζητούσαν εντονότερη δραστηριοποίηση του Διοικητικού
υμβουλίου και των συναδέλφων. Κάναμε
προτάσεις για τη βελτίωση των όρων των
δανείων και τη μείωση των επιτοκίων τους,
για την καταβολή της μισής σύνταξης («επίδομα ισολογισμού»), την επαναχορήγηση
του βοηθήματος, για τις αυξήσεις που δεν
είχαν δοθεί στο Μετοχικό, για την επιχορήγηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
για τα οικονομικά του υλλόγου, για τη δημιουργία επιτροπών πολιτισμού, εφημερί-

υναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Κατά την εκτίμησή μας, οι άλλες παρατάξεις του Διοικ. υμβουλίου δεν στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων. Οι μεν δύο κινήσεις της πλειοψηφίας (Ανεξάρτητη Κίνηση, ΔΕΚ-) δεν ανέπτυξαν ουσιώδη διεκδικητική δράση, περιορίζοντας τον ορίζοντα των
θεμάτων σε ελάχιστα μέτρα ανακούφισης, η
δε «Αναγεννητική Πρωτοβουλία» απείχε από
τη συστηματική καταδίκη της αντεργατικής
κυβερνητικής πολιτικής.
Σα δε προσφάτως αποχωρήσαντα από την
ενεργό υπηρεσία παλαιά συνδικαλιστικά
στελέχη κ.κ. Γοζαδίνος – Ευσταθίου, που
δημιούργησαν από κοινού τη «Νέα υνδικαλιστική Ενότητα στο Φώρο των υνταξιούχων», δεν υποστήριξαν ή/και υπονόμευσαν κατά τη θητεία τους τα θέματα
των συνταξιούχων: Επιχείρησαν, παλαιότερα, να δημιουργήσουν ιδιωτικό φορέα υγείας,
αποκλείοντας από αυτόν τους συνταξιούχους! Τπέγραψαν σύμβαση με τη Διοίκηση και
για πρώτη φορά τα επιτόκια μειώθηκαν για

τους εν ενεργεία, όχι, όμως, και για τους συνταξιούχους! το Γεν. υμβούλιο, που συμμετείχε θεσμικά ο Πρόεδρος του ΤΣΕ, η Διοίκηση δεν χορήγησε πολιτιστικό κονδύλι στους συνταξιούχους, σε αντίθεση με τους εν
ενεργεία και τον επιστημονικό σύλλογο! Ακόμα, σιώπησαν στην περικοπή της μισής
σύνταξης («επίδομα ισολογισμού») στους
συνταξιούχους (όταν γνώριζαν ότι στην ΕΣΕ,
στην ALPHA, ΑΣΕ κ.α. συνέχιζαν να το παίρνουν), όπως σιώπησαν σε κάθε λύση που
διεκδικούσε ο ύλλογος υνταξιούχων! ΔΕΝ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΟΤΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ ΣΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΦΡΟΝΙΑ,
παρ’ ότι οι συνταξιούχοι της ΣτΕ υφίσταντο
άνευ προηγουμένου μειώσεις! Και όλα αυτά,
παρά το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι δίνουν
δεύτερη συνδρομή και στο ΤΣΕ, ενισχύοντάς τον με δεκάδες χιλιάδες Ευρώ ετησίως
και παρά το ότι έδωσαν έκτακτη ενίσχυση
100.000 Ευρώ για τον απεργιακό αγώνα κλπ.!
Απαξιούσαν ακόμη και να δεχθούν από κοινού συζήτηση των δύο Διοικητικών υμβουλίων για τα θέματα των συνταξιούχων!

υναδέλφισσες, συνάδελφοι, ένα πράγμα υποσχόμαστε:
Η ΕΑΚ-, και την επόμενη διετία, θα δράσει με την ίδια συνέπεια και σταθερότητα για
λύσεις στα προβλήματά μας, θα δράσει ενωτικά, τόσο στο χώρο της ΣτΕ, όσο και με τους
υπόλοιπους συνταξιούχους και εργαζομένους, με τους οποίους μας ενώνουν ίδιες αγωνίες και
προβλήματα. Όσο μεγαλύτερη δύναμη μας δώσετε, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η
παρουσία μας!

Παραθέτοσμε, για ενημέρωσή σας, την Έκτακτη Ανακοίνωσή μας για το θέμα των αποζημιώσεων της 26/2/2013.
Ε, ΟΦΙ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΗ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ
ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΞΟΤ «ΩΣΗΡΕ» ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΩΝ…!!!
Σςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι,
Θεηηθή εμέιημε έρεη ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο απηώλ πνπ απνρώξεζαλ από ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαηά ην δηάζηεκα 15 Ινπιίνπ 2010 έσο 12 Ννεκβξίνπ 2012. Μεηά ηην αίηηζη αναίπεζηρ ζηον Άπειο Πάγο καηά ζσεηικήρ απνηηικήρ απόθαζηρ ηος Εθεηείος, πος άζκηζε ε ζπλάδειθνο θαη ππνςήθηα ηεο ΕΣΑΚ-Σ
ΦΡΥΣΟΥΛΑ ΦΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ, πος σειπίζεηαι ν δηθεγόξνο ΦΑΝΗΣ ΑΡΦΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, ν εηζεγεηήο Αξενπαγίηεο εηζεγείηαη ηελ αλαίξεζε, δειαδή ηελ εμαθάληζε ηεο απόθαζεο ηνπ Εθεηείνπ σο εζθαικέλεο. Δηθαηώλνληαη, έηζι, όσι μόνο η ζςγκεκπιμένη ζςνάδελθορ, αιιά θαη όζνη άιινη έρνπλ όκνηα αμίσζε (θαηαβνιή δηαθνξάο απνδεκίσζεο) θαη έρνπλ πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα.
Μεηά ηην παπαπάνω θεηική εξέλιξη, ε Δηνίθεζε άκεζα ζα πξνβεί ζε ξύζκηζε ησλ ζρεηηθώλ απνδεκηώζεσλ.
Η έκηακηη αςηή ενημέπωζη κπίθηκε αναγκαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, μεηά ηην πξνθιεηηθή απόπεηξα νηθεηνπνίεζεο κηαο δηθαζηηθήο απόθαζεο από ηε «ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΦΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΦΩΝ» κε ηελ Έθηαθηε Αλαθνίλσζε ηεο 25 Φεβξνπαξίνπ 2013

σχόλια…σχόλια…σχόλια…
ΝΑ ΙΟΚΕΛΙΣΕΙ Ο «ΣΑΚΣΙΚΟ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΤΠΕΙΡΩΗ ΔΤΝΑΜΕΩΝ

τον Προϋπολογισμό χρήσης 2013 που περιλαμβάνεται στα Πεπραγμένα της πλειοψηφίας του Διοικητικού υμβουλίου, το προϋπολογισμένο γενικό έλλειμμα φτάνει στο
ύψος των (333.719,66) Ευρώ! Ακόμη και αν
δεν υπολογιστεί η Ζημιά από το «κούρεμα»
του ομολόγου (219.219,66 Ευρώ), το έλλειμμα
ανέρχεται σε (114.500,00) Ευρώ!
Θεωρούμε απαραίτητο ο «τακτικός», τουλάχιστον, Προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. Καλούμε το νέο Διοικητικό υμβούλιο
να αποδεχθεί την πρότασή μας για δημιουργία Επιτροπής Οικονομικών που θα παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
και θα διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό υμβούλιο, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και τις άλλες προτάσεις μας, που
αναφέραμε στο έντυπό μας του Υεβρουαρίου
2013.

Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, η νεολαία
είναι ανάγκη να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να παρεμβαίνουν, να παλεύουν, να βγάζουν συμπεράσματα. Οι συζητήσεις, οι συσκέψεις βοηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δε
νομίζουμε ότι υπάρχει συνάδελφος που να
αμφισβητεί ότι στο άμεσο μέλλον νέα μέτρα
θα «πέσουν» στις πλάτες μας. Είναι δεδομένο
ότι θα υπάρχει ένταση της επίθεσης από Κυβέρνηση – Σρόικα. ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΤΒΑΣΑΦΣΑ. Μ’ αυτές τις σκέψεις νομίζουμε ότι κύριο καθήκον (και του νέου Δ..)
θα πρέπει να είναι αφενός η πιο συστηματική δουλειά για το ξερίζωμα των αυταπατών
που υπάρχουν και καλλιεργούνται ακόμα
στο χώρο μας ότι δήθεν «τα μέτρα δε μας
αφορούν!!!» αλλά και για συσπείρωση δυνάμεων που με κάθε τρόπο θα αντιπαλεύουν με
συνέπεια και σταθερότητα την αντιλαϊκή
πολιτική.

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΙΛΟΤΝ;

Ση λέξη ενότητα που προσφέρεται για ψηφοθηρία προσπαθεί να αξιοποιήσει η Νέα υνδικαλιστική Ενότητα συνταξιούχων. Σο πώς
την εννοούν αναφέρεται στην πρώτη τους
ανακοίνωση «… Θέλουμε να καλέσουμε όλους
όσους συμφωνούν μαζί μας στη δημιουργία μια
ανεξάρτητης συνδικαλιστικής ενότητας στο
χώρο των συνταξιούχων…» Έτσι ωμά απέκλεισαν και τις 4 παρατάξεις που δρουν στο χώρο των συνταξιούχων. (Για μας βέβαια η ενότητα ως προς το περιεχόμενο πρέπει να είναι
ταξική, με όρους για σταθερή εργασία, για
ικανοποιητικές συντάξεις, ενάντια στα πάσης φύσεως χαράτσια κλπ.) Όσο για το πόσο
«ανεξάρτητη κίνηση» είναι, θυμίζουμε απλά
τη στήριξη προς την κυβερνητική πολιτική
που εκφράστηκε και με τα ευχαριστήρια τους
σε Τπουργούς και Βουλευτές του ΠΑΟΚ
όταν όλη η Ελλάδα βογκούσε από τους αντιασφαλιστικούς και αντεργατικούς νόμους
που εκείνη την περίοδο ψηφίζονταν. Σόσο
ανεξάρτητοι είναι<

ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΟΦΕ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ
ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΦΙΑ
Παράπονα εκφράζουν οι συνταξιούχοι της
ΣτΕ που ζουν εκτός Αττικής για τις υπηρεσίες
του Σαμείου Τγείας. Ο λόγος; Ότι, ενώ στην
Αθήνα οι συνάδελφοι συνταξιούχοι εξυπηρετούνται από τα πολυιατρεία δωρεάν, στην
επαρχία η επίσκεψη στο γιατρό κοστίζει και
το Σαμείο Τγείας δίνει «ψίχουλα». Οι εκπρόσωποί μας στο Σαμείο Τγείας και το Διοικητικό του υμβούλιο έχουν υποχρέωση να
σκύψουν με φροντίδα στο πρόβλημα.
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Οη ππνςήθηνί καο γηα ηηο αξραηξεζίεο ηνπ Σ.Σ.Τ.Ε.
1

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΦΡΤΑ

25

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (Καβάλα)

2

ΑΡΓΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ

26

ΠΑΠΑΦΡΗΣΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΗ (Μ.Κ.)

3

ΑΡΓΤΡΟΤ ΠΑΡΙΑΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ (Ντίνα)

27

ΑΒΒΙΔΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Καβάλα)

4

ΑΡΦΙΜΑΝΔΡΙΣΟΤ ΑΝΝΑ

28

ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

5

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΦΡΗΣΟ

29

ΙΑΣΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

6

ΒΑΜΒΑΚΟΤΗ ΓΙΑΝΝΗ, Μέλος του Δ..
του ΣΕ

30

ΙΔΕΡΙΔΟΤ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ)

7

ΒΑΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ (ΙΕΣΑ)

31

ΚΑΥΙΔΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ (Καλαμάτα)

8

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ ΘΩΜΑ

32

ΟΤΡΟΤΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

9

ΚΑΝΑΚΗ ΦΡΤΟΤΛΑ

33

ΣΑΓΚΑΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ)

10

ΚΑΠΝΙΗ ΩΑΝΑ (ΟΤΖΤ)

34

ΣΑΟΤΙΑΝΗ ΗΛΙΑ (Θεσσαλονίκη)

11

ΚΑΣΙΑΝΟ ΦΡΗΣΟ (Πειραιάς)

35

ΣΕΡΛΕΛΕ ΒΑΙΛΕΙΟ (Καβάλα)

12

ΚΑΣΟΤΠΗ ΚΩΝ/ΝΟ (Λάρισα)

36

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

13

ΚΟΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

37

ΣΑΒΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θεσσαλονίκη)

14

ΚΟΣΕΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

38

ΣΟΤΜΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ

15

ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

39

ΤΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ (Πειραιάς)

16

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ

40

ΥΑΝΟΤΡΓΑΚΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ

17

ΛΑΓΚΟΤΒΑΡΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (Ηράκλειο)

41

ΥΑΟΤΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ - ΑΝΝΑ

18

ΛΙΟΝΣΑ ΥΡΑΓΚΙΚΟ (Μ.Κ.)

42

ΥΙΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (Μ.Κ.)

19

ΛΤΚΟΜΗΣΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (Σρίπολη)

43

ΥΙΩΣΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΥΑ (Ηράκλειο)

20

ΜΑΛΑΚΑΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

44

ΥΩΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΙΕΣΑ)

21

ΜΟΝΙΩΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ (ΙΕΣΑ)

45

ΦΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΤ ΦΡΤΟΤΛΑ (Θεσσαλονίκη)

22

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

46

ΦΑΡΙΙΑΔΟΤ ΑΓΑΘΗ

23

ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (Μ.Κ.)

47

ΦΕΡΟΤΒΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗ (Πειραιάς)

24

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΜΑΡΙΑ (ΙΕΣΑ)

48

ΦΡΗΣΟΤ ΜΑΝΘΑ

49

ΦΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΟ (Πύργος)

Και ςτζλνω ηχηρό μήνυμα:
Με τουσ ςυνταξιοφχουσ πρωταγωνιςτέσ και όχι θεατζσ
των εξελίξεων

 Στην αντιλαϊκή πολιτική Κυβζρνηςησ-Τρόικασ

Γιατί θζλω ζνα ςφλλογο:

 Στην αδρανή πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ

 Δυναμικό
 Διεκδικητικό
 Αγωνιςτικό

 Στουσ εργατοπατζρεσ-υπονομευτζσ ςυνδικαλιςτζσ,
τον εργοδοτικό και κυβερνητικό ςυνδικαλιςμό

