
 
  
 
 

 
 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

 
                  Αθήνα 6/11/2013 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ της 29/10/2013, η Ν.Σ.Ε., η Αναγεννητική Πρωτοβουλία και η 

ΔΕΚΣ, προχώρησαν σε ανασύνθεση του Δ.Σ. (Αντιπρόεδρος Γ. Μαχαίρας αντί του 

Κ. Ευσταθίου και εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφάλισης Γ. Γοζαδίνος αντί του Κ. 

Ευσταθίου). Θυμίζουμε ότι οι δύο αυτές παρατάξεις (και ο σ. Ευσταθίου που μετέχει 

στη Ν.Σ.Ε.), αμέσως μετά τις εκλογές, είχαν πρωτοστατήσει: 

(α) στην ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΗ συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., αποκλείοντας ΜΕ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΡΟΠΟ την αντιπροσωπευτική – αναλογική συγκρότησή του με τη 

συμμετοχή όλων των παρατάξεων σε αυτό, θέση  που είχε προτείνει και επιμείνει 

μέχρι τέλους η ΕΣΑΚ-Σ 

(β) σε μεταξύ τους πρωτοφανείς οξύτητες και διαπληκτισμούς, σε αλλεπάλληλες 

συνεδριάσεις στο Δ.Σ. για το ποιος θα γίνει Πρόεδρος κτλ. 

Το αποτέλεσμα της ανθενωτικής στάσης και των δύο δεν μας εκπλήσσει, ούτε οι 

δικαιολογίες του συν. Ευσταθίου για δήθεν ιδεολογικές διαφορές, αφού είχε 
ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΣΟ ΣΑΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΑΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΚΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΚΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Σ. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Στο έντυπό μας (Οκτώβριος 2013) επισημάναμε τα παρακάτω ως προς την 

τροποποίηση του καταστατικού… «Η ΕΣΑΚ-Σ θεωρεί ότι πρέπει όλοι να 

συμφωνήσουν σε 3 βασικές αλλαγές στο καταστατικό οι οποίες: 

 Θα βελτιώνουν την αναλογικότητα αλλά και τη δυνατότητα παρουσίας και 
άλλων ενδεχομένως τάσεων στο διοικητικό συμβούλιο 

 Θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους διοικητικούς συμβούλους να 

συμμετέχουν στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ 

Έτσι εκτιμάμε ότι: 

1. Το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής πρέπει να οριστεί με σαφήνεια. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο να γίνει 15μελές. Έτσι και άλλοι συνάδελφοι θα 

ασχοληθούν με τα συλλογικά , θα ξεφύγουμε από την  … «κλειστή παρέα». 

3. Να θεσμοθετηθεί συστηματική εκπροσώπηση των συναδέλφων εκτός Αττικής 

(λ.χ. μέσω οργάνου τύπου «Γενικού Συμβουλίου». 

-Σ 



Επειδή στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή που συγκροτήθηκε, υπήρχαν δυνάμεις που 

υποστήριζαν να παραμείνουν τα μέλη του Δ.Σ. σε 11, όπως και να παραμείνει η 

διατύπωση του σχετικού άρθρου του καταστατικού για το εκλογικό σύστημα, η 

οποία έχει οδηγήσει στην εφαρμογή της ενισχυμένης αναλογικής του Ν. 1264, 

αποχωρήσαμε από την διαπαραταξιακή επιτροπή, γιατί δεν θέλουμε να 

νομιμοποιήσουμε τη ληστεία εδρών και την αλλοίωση της ψήφου των συναδέλφων, 

που πλήττει τις μικρότερες παρατάξεις. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 

Η έλευση της Τρόικα, για μια ακόμη φορά, συνοδεύεται από πιέσεις για σκληρά 

μέτρα και στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ! Σε αυτήν τη συγκυρία, φημολογείται υποχώρηση της 

Τραπέζης της Ελλάδος ως προς την προσχώρηση στη Β’ Φάση της Η.ΔΙ.Κ.Α.! 

Θυμίζουμε ότι: 

 Το ασφαλιστικό σύστημα στην Τράπεζα της Ελλάδος ουδεμία σχέση είχε ή 

έχει με την κρατική χρηματοδότηση του γενικότερου ασφαλιστικού 

συστήματος 

 Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της έχουν καταβάλει υψηλότατες εισφορές 

για να απολαμβάνουν ευνοϊκότερο καθεστώς 

 Η Η.ΔΙ.Κ.Α, παρά τις όποιες άλλες υπηρεσιακού τύπου λειτουργίες της, 

αποτελεί την τεχνική υποδομή για την υλοποίηση από το 2015 του Εθνικού 

Φορέα Ασφάλισης, με ουσιαστικό ρόλο στην πληρωμή των συντάξεων και 

την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών περικοπών 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς 

ΕΣΑΚ-Σ 

 


