
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΣΤΕ:  ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑΚ-Σ 
 

Συναδέλφισσες -οι, 
Στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας στις 22 Μαρτί-
ου, 
Ψηφίστε συνειδητά και θαρετά ΕΣΑΚ-Σ, για να 
αγωνιστούμε μαζί για: 

 Aποκατάσταση των απωλειών από τις 
περικοπές με: 

o Άμεση έναρξη καταβολής των δώρων στο 
μέρισμα (επικουρική και πρόγραμμα μετεργασια-
κών παροχών) 

o Καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τη στα-
διακή καταβολή των αναδρομικών, ιδιαίτερα τώρα 
που οι νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί 

o Έκτακτη ενίσχυση με την καταβολή μιας 
πλήρους σύνταξης σε όλους 

 Ειδική ενίσχυση για τους χαμηλοσυ-
νταξιούχους με την καταβολή έκτακτης καταβο-
λής εφ’ άπαξ ποσού 

 Άμεση λήψη άλλων μέτρων κοινωνι-
κού χαρακτήρα, όπως 

o Επαναχορήγηση της επιδότησης διακοπών 
στα άγονα νησιά, μέτρο κοινωνικής πολιτικής για 
την ΤτΕ και ενίσχυσης για τους κατοίκους τους  

o Καθιέρωση διατακτικής (πίστωσης) στο Συ-
νεταιρισμό για τους συνταξιούχους, με ποσά αντι-
στρόφως ανάλογα με το ύψος της σύνταξης 

 Μέτρα ανακούφισης των συναδέλφων 
με δάνεια, με: 

o Μείωση των επιτοκίων  

o Αναπροσαρμογή του ύψους οφειλής με βά-
ση την υποτίμηση των εμπορικών αξιών των τε-
λευταίων χρόνων 

 Περιφρούρηση και αποκατάσταση των 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, του κοινωνι-
κού χαρακτήρα της ασφάλισης, των συντάξιμων 
αποδοχών, της διασφάλισης με κάθε τρόπο των 
αποθεματικών των Ταμείων μας 

 Περιφρούρηση του Ταμείου Υγείας από 
κάθε μορφής ενδεχόμενα σχέδια περαιτέρω ιδιω-
τικοποίησής του και αποτροπή της εφαρμογής της 
πολιτικής του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τις παροχές 
των υπηρεσιών υγείας – Πλήρης χρηματοδότηση 
των επενδύσεων από την ΤτΕ – Ουσιαστική ενί-
σχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για να ανταπο-
κριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των αναξιοπα-
θούντων συναδέλφων - Αύξηση των αποζημιώσε-
ων για τις δαπάνες – Ειδικά μέτρα για τους συνα-
δέλφους της επαρχίας 

 Δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου 
-- Τροποποίηση του καταστατικού με αιχμές την 
αναλογικότερη εκπροσώπηση και τη θεσμική εκ-
προσώπηση της επαρχίας  – Επαναλειτουργία της 
Πολιτιστικής Επιτροπής – Επαναλειτουργία του 
θεσμού των μηνιαίων ενημερωτικών συγκεντρώ-
σεων – Δημιουργία, μόνο για τα μέλη, κλειστής 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής ενημέρωσης και ανταλ-
λαγής απόψεων 

 Σχεδιασμό, οργάνωση και συμμετοχή 
του Συλλόγου στις κινητοποιήσεις των συ-
νταξιούχων για όλα τα μεγάλα θέματα που μας 
απασχολούν: γενικότερο ασφαλιστικό, φορολογία, 
ανεργία, ελαστικές μορφές εργασίας, κλπ. 

 Σε συνεργασία με τους εν ενεργεία συ-
ναδέλφους: Κατάργηση των κάθε μορφής ελα-
στικών μορφών απασχόλησης που υπονομεύουν 
τις εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις 
(μειωμένες αμοιβές – εργοδοτικές εισφορές στην 
ασφάλιση και το Ταμείο Υγείας) – Κατάργηση των 
«δουλεμπορικών» εργολάβων εργασίας – Σταθερή 
δουλειά και σταθερές αμοιβές για όλους 

 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, που είναι 
αποτέλεσμα αγώνων δεκαετιών, σε δύσκολες 
συνθήκες.  Είναι ζήτημα Τιμής και Οφειλής προς 
τους παλιότερους που αγωνίστηκαν για να τα έ-
χουμε εμείς, και μέγιστης Υποχρέωσης και Καθή-
κοντος προς τα παιδιά και τα εγγόνια μας, για να 
τους τα κληροδοτήσουμε. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 
 

-Σ 



 
 

 

 

και αγωνίζομαι, διεκδικώ: 

 να μη γίνει καμία νέα περικοπή στις συντάξεις μας 

 την χωρίς περιορισμούς καταβολή όλων των δώρων 

 την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό της διετίας (από τις προηγούμενες εκλογές του Συλλόγου) παρέμει-

νε η «κρίση» που χειροτέρευσε το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, των εργαζομένων και 

της νεολαίας. Η συμφωνία στο Γιούρογκρουπ του Φεβρουαρίου εγκαινιάζει  νέα α-

ντιλαϊκά μέτρα με αιχμή το φορολογικό, το Ασφαλιστικό και τα Εργασιακά. Τα μέ-

τρα θα συγκεκριμενοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις συζητήσεις με το κουαρτέτο και ό-

λες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ 2% ΤΟΥ ΑΕΠ, ΔΗ-

ΛΑΔΗ ΣΤΑ 3,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ!!! όπως άλλωστε απαιτεί και το ΔΝΤ, με ΤΑ ΜΙΣΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ 

ΜΙΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Ενώ λοιπόν η Κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση, διαρρέει ότι 

οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος λόγω αντισταθμιστικών μέτρων. Πρό-

κειται για νέα προσπάθεια εξαπάτησής μας και αυτό γιατί, όχι μόνο από τους ήδη ψηφισθέ-

ντες νόμους υπάρχουν «χτυπήματα» που μπαίνουν σε εφαρμογή τα αμέσως επόμενα χρόνια, 

αλλά και γιατί, εάν δεν πιαστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα,  αναμένεται να παρθούν και 

νέα μέτρα πέρα από αυτά που συμφωνήθηκαν στις 20/2/2017. Ακόμα και η επιλογή των ό-

ποιων αντισταθμιστικών μέτρων θα αφορά κυρίως μειώσεις στη φορολογία του κεφαλαίου 

και στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή «δωράκια» στους μεγάλους επιχειρημα-

τικούς ομίλους. 

2. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση που βιώνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ, το ΔΣ του ΣΣΤΕ, δηλα-

δή οι παρατάξεις Δημοκρατική Συνεργασία, Εν Δράσει, Αναγεννητική Πρωτοβουλί-

α, ΔΕΚ-Σ συνεχίζουν «να βάζουν πλάτη» για το πέρασμα αυτής της πολιτικής. Ε-

ναλλάσσονται οι ρόλοι τους ανάλογα με το ποιος είναι στην Κυβέρνηση… Έτσι είτε «σφυρί-

ζουν αδιάφορα», είτε υποβαθμίζουν τα αντιλαϊκά μέτρα, είτε βάζουν μπροστά την επικοινω-

νιακή μηχανή εξαπάτησης. Πρέπει να είσαι μεγάλος λαοπλάνος συνδικαλιστής για να ι-

σχυρίζεσαι ότι τα μέτρα δεν αφορούν, δεν ακουμπούν της συνταξιούχους της ΤτΕ. Πρέπει 

να είσαι μεγάλος λαοπλάνος  συνδικαλιστής όταν προσπαθείς σ’ αυτή τη λαίλαπα να 

συζητάς δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ζητήματα ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑ-

ΡΑΚΤΗΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ. Πρέπει να είσαι μεγάλος λαοπλάνος  συνδικαλι-
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στής όταν παριστάνεις τον αγωνιστή, ότι υπερασπίζεσαι τα δικαιώματά μας ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟ-

ΝΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΛΩΝ ΤΟΥΣ!!!) ΠΟΥ ΝΑ ΚΑ-

ΛΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, πολύ περισσότερο στο να οργανώνουν την αντίσταση και των 

συνταξιούχων της ΤτΕ. Το κύριό τους μέλημα είναι να γίνουν «χαλίφηδες» στη θέση του 

«χαλίφη». Φθάσανε στο σημείο ορισμένοι να εγκωμιάζουν τους νόμους από τους οποίους 

βογγάει το πανελλήνιο (π.χ. Ν. Κατρούγκαλου) αλλά και βουλευτή που ψηφίζει ανελλιπώς α-

ντιλαϊκούς νόμους και μνημόνια!!! 

3. Απαντήσεις σ’ αυτή την πολιτική , σ’ αυτήν την κατάσταση, έδωσε και δίνει καθη-

μερινά το ταξικό σ.κ., το Π.Α.ΜΕ, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις 

(ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ  - ΕΛΤΑ – ΟΑΕΕ - ΝΑΤ ΠΟΣΕΟΑΕΕ) με τα μεγάλα πανελλαδικά 

συλλαλητήρια αλλά και το ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που δεν απεμπολεί 

τίποτα από όσα μας πήραν, από τα κλεμμένα, από τα χαμένα δικαιώματά μας. Αν 

κάποιος ρίξει μια ματιά στο «διεκδικητικό» πρόγραμμα του Συλλόγου που συγκροτήθηκε το 

2013 (Ανακ. 2/ Απρίλιος 2013) με Πρόεδρο Γοζαδίνο, Αντιπρόεδρο Ευσταθίου, Γραμματέα 

Πετρόπουλο, πουθενά δεν υπάρχει διεκδίκηση π.χ. δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.  Η 

ΕΣΑΚ-Σ που πάντα το ‘βαζε, το διεκδικούσε, θεωρούνταν «αιθεροβάμονες»!!! Σήμερα ανα-

γκάζονται και αυτοί να το βάλουν, έστω και αν το κάνουν για το «θεαθήναι».  

Τη διετία που πέρασε η ΕΣΑΚ-Σ τιμώντας την ψήφο των συνάδελφων κράτησε «αναμμένο 

το καντηλάκι».  

 Του ΑΓΩΝΑ που πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί 

 Της χορήγησης 13ης και 14ης σύνταξης 

 Της ενίσχυσης όλων των συνταξιούχων μας με τη χορήγηση μιας σύνταξης για να 

αποπληρωθούν οι δυσβάσταχτοι φόροι, κ.α. 

 Της διεκδίκησης για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡ-

ΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ – ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
 

 

 

Για να ηττηθούν  

ο κυβερνητικός και εργοδοτικός 

συνδικαλισμός και οι αυταπάτες 

που καλλιεργούν 
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Οι υποψήφιοί μας για τις αρχαιρεσίες του Σ.Σ.Τ.Ε. στις 22/3/2017 

 

1 ΑΠΕΡΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Κέρκυρα) 23 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΕΠΣ) 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 24 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ/ΚΕ.) 

4 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Ντίνα) 26 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΙΕΤΑ) 

5 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ 27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καβάλα) 

6 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 28 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

7 ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΙΕΤΑ) 29 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 30 ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

9 ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 31 ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (Μελίνα) 

10 ΚΑΠΝΙΣΗ ΣΩΣΣΑΝΑ (Σούζυ) 32 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Καλαμάτα) 

11 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 33 ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πειραιάς) 34 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) 

13 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Λάρισα) 35 ΤΕΡΛΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Καβάλα) 

14 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36 ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θεσσαλονίκη) 

15 ΚΟΤΣΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 37 ΥΕΤΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πειραιάς) 

16 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΝΑ 

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 39 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ/ΚΕ) 

18 ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ηράκλειο) 40 ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Θεσσαλονίκη) 

19 ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 41 ΧΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

20 ΛΙΟΝΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΜΗ/ΚΕ.) 42 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 

21 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τρίπολη) 43 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΘΑ 

22 ΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γιάννενα) 44 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Πύργος) 

 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 45 ΡΙΖΟΜΑΡΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


