
 

 

 

 

 

 

 
 

Για να ηττηθούν  

ο κυβερνητικός και 

εργοδοτικός 

συνδικαλισμός και οι 

αυταπάτες που 

καλλιεργούν 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΣΤΕ 28/3/2019: ΕΝΙΣΧΥΣΕ – ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ ΕΣΑΚ-Σ 

ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συνάδελφοι, σες, 

Στις εκλογές του ΣΣΤΕ 28 Μαρτίου 2019 

Καταψηφίζουμε τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό που καλλιεργεί αυταπάτες στους 

συνταξιούχους και: 

 Δεν αντιπαλεύει την αντεργατική και αντιασφαλιστική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

 Που σιωπούσε εκκωφαντικά για να εφαρμόζονται ανώδυνα τα αντιασφαλιστικά μέτρα των 

κυβερνήσεων (Νόμος Σιούφα, Ρέππα, Λοβέρδου, Πετραλιά, Κατρούγκαλου), νόμοι που κατήργησαν 

τα καταστατικά των Ταμείων μας, έβαλαν πλαφόν και κρατήσεις στις χρυσοπληρωμένες (λόγω 

εισφορών) συντάξεις μας, έκοψαν τα δώρα. 

 Είχαν ψηφίσει την «Αναδιοργάνωση» της Τράπεζας και οδήγησαν στη συρρίκνωσή της (μείωση 

προσωπικού Υποκ/των, Πρακτορείων, μονάδων αλλά και δικαιωμάτων μας) 

 Αποδεχόμενοι τις ελαστικές μορφές εργασίας, τους ενοικιαζόμενους, έχουν οδηγήσει και οδηγούν σε 

συνεχή απώλεια εσόδων των Ταμείων μας, στη μη εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων κ.α. Έτσι τα 

ασφαλιστικά μας Ταμεία και το Ταμείο Υγείας στερήθηκαν εκατομμύρια ευρώ (εισφορές εργοδότη 

και εργαζομένου). 

 Δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοίνωση για τις δεκάδες συγκεντρώσεις των συναδέλφων συνταξιούχων 

άλλων κλάδων, ούτε συμμετείχαν, στηρίζοντας έτσι ΕΜΠΡΑΚΤΑ την εφαρμογή των μνημονίων και 

των εκατοντάδων εφαρμοστικών Νόμων που ψηφίζονταν στην  Βουλή και που μας αφορούν άμεσα. 

 Μας απομόνωσαν από τους φυσικούς μας συμμάχους συνταξιούχους, εργαζομένους, από το ταξικό 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

 Λειτουργούν αντιδημοκρατικά (με ξεχωριστές συγκεντρώσεις, περιοδείες, ανακοινώσεις κ.α.), μόνο 

δηλαδή για τους εαυτούς τους λες και οι συνταξιούχοι που στηρίζουν την ΕΣΑΚ-Σ δεν πληρώνουν 

συνδρομές στο σύλλογο. 

 Δεν έκαναν τη διετία καμία νύξη για την τροποποίηση του Καταστατικού, έτσι ώστε και μικρότερες 

συλλογικότητες να μπορούν να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., ούτε για την συγκρότηση περιφερειακού 

του Συλλόγου. 

 Δε λένε κουβέντα για τη σκανδαλώδη πολιτική της κυβέρνησης υπέρ του κεφαλαίου, ενώ υποτίθεται 

πως σαν συνδικαλιστές στον ΣΣΤΕ εκπροσωπούν τα συμφέροντα των συναδέλφων. Την ίδια 

περίοδο που πετσοκόβονται μισθοί – συντάξεις και εντείνεται η φοροληστεία μας, ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,. 

Συνάδελφοι, σες, 

Η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με τους θεσμούς (και την ΕΚΤ), συνέχισε την εφαρμογή 

του συνόλου των λεγόμενων μνημονιακών ρυθμίσεων. Κλιμάκωσε την επίθεση στους συνταξιούχους, 

στους εργαζομένους, στη νεολαία. Κλιμάκωσε την φοροεπιδρομή με τον ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ κ.α., ενώ ήδη 

έχει ψηφίσει τη μείωση του αφορολόγητου από τον επόμενο χρόνο, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω 

μείωση των εισοδημάτων μας. Οι συνταξιούχοι πρέπει να σκεφτούν καλά τι τους περιμένει… την 

επομένη των εκλογών! Τι σημαίνει η πολιτική των «πλεονασμάτων» 3,5% του ΑΕΠ, η πολιτική της 

εφαρμογής των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων και των εφαρμοστικών νόμων, ο συνεχής, ανά 
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τετράμηνο, έλεγχος από τους θεσμούς για την εφαρμογή από την κυβέρνηση όλων των μέτρων που 

συμφωνήθηκαν και ψηφίστηκαν. 

Συνάδελφοι, σες, 

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση που βιώνουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τα παιδιά και τα 

εγγόνια μας, το ΔΣ του ΣΣΤΕ «σφυρίζει» αδιάφορα. Οι κυβερνητικές και εργοδοτικές παρατάξεις 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΕΚΣ – ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ συνέχισαν και αυτή 

τη διετία να «βάζουν πλάτη» για το πέρασμα αυτής της πολιτικής κρύβοντας το μέγεθος και το 

χαρακτήρα της επίθεσης. 

Απαντήσεις σε αυτήν την πολιτική έδωσε και δίνει καθημερινά το ταξικό σ.κ., το ΠΑΜΕ, η ΕΣΑΚ-Σ 

στην ΤτΕ οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις (ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΛΤΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – 

ΠΟΣΕΕΟΑΕΕ –ΝΟΜΙΚΩΝ) με τα μεγάλα πανελλαδικά συλλαλητήρια, αλλά και το διεκδικητικό τους 

πρόγραμμα που δεν απεμπολεί τίποτα από όσα μας πήραν, από τα κλεμμένα, από τα χαμένα δικαιώματά 

μας. 

Συνάδελφοι, σες, 

Υπερψηφίζοντας την ΕΣΑΚ-Σ διεκδικούμε από καλύτερες θέσεις, μαζί με συνταξιούχους, 

εργαζομένους, νεολαία: 

 Να μη γίνει καμία νέα περικοπή στα εισοδήματά μας όπως μεθοδεύεται με διάφορους τρόπους 

(μείωση αφορολόγητου κλπ) 

 Την χωρίς περιορισμούς καταβολή όλων των δώρων και επιδομάτων αδείας 

 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων 

 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 

 Την άμεση κατάργηση των κρατήσεων του Ν4053 & 4091/12 από 1/1/19. 

 Την άμεση χορήγηση των αναδρομικών 

 Τη δωρεάν υψηλού επιπέδου Υγεία – Παιδεία – Κοινωνική Πρόνοια 

 Την έκτακτη ενίσχυση με την καταβολή μιας πλήρους σύνταξης σε όλους 

 Την επαναχορήγηση της επιδότησης διακοπών σε άγονα νησιά 

 Την καθιέρωση πίστωσης με διατακτική στο Συνεταιρισμό για τους συνταξιούχους, αντιστρόφως 

ανάλογη με το ύψος της σύνταξης 

 
 

ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

 Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον, προσανατολισμένο σταθερά 

στην υπεράσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων, 

εργαζομένων, νεολαίας 

 Έχουμε μια ιστορία συνέπειας και αγωνιστικότητας 

 Αυτό αποτελεί εγγύηση και παρακαταθήκη της ψήφου σας 

ΕΣΑΚ-Σ 
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Οι υποψήφιοί μας για τις αρχαιρεσίες του Σ.Σ.Τ.Ε. στις 28/3/2019 
 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 23 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 24 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ/ΚΕ.) 

3 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΙΕΤΑ) 

4 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Ντίνα) 26 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καβάλα) 

5 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ 27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

6 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 28 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

7 ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΙΕΤΑ) 29 ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (Μελίνα) 

9 ΚΑΠΝΙΣΗ ΣΩΣΣΑΝΑ (Σούζυ) 31 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Καλαμάτα) 

10 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 32 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  

11 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πειραιάς) 33 ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Λάρισα) 34 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) 

13 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 ΤΕΡΛΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Καβάλα) 

14 ΚΟΤΣΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36 ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θεσσαλονίκη) 

15 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Κέρκυρα) 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 ΛΙΟΝΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΜΗ/ΚΕ) 41 ΧΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

20 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ρέθυμνο) 42 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 

21 ΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γιάννενα) 43 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΘΑ 

22 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΕΠΣ) 44 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Πύργος) 

 
 

ΡΙΖΟΜΑΡΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  

 

 

 


