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Συνεχίζουμε
Όλοι Ενωμένοι στον Αγώνα
για την Υπεράσπιση των Συντάξεών μας
για το Δικαίωμά μας σε Αξιοπρεπή Ζωή
Αγαπητοί συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Το 2016 οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας πραγματοποιήσαμε τη μεγάλη ανατροπή.
Κεντρικό σημείο για αυτή την συνδικαλιστική ανάταση, και την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου
προς την ακομμάτιστη Ενωτική παράταξη, την ΚΙΣΥΕΤ, ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ανοιχτή προς
όλους συγκρότησή της, οι τεκμηριωμένες θέσεις της, η αποτελεσματικότητά της, η επίμονη αγωνιστική
διεκδίκηση των δίκαιων συνταξιοδοτικών αιτημάτων μας, με συνέπεια ο Σύλλογός μας να αποτελεί
παράδειγμα/υπόδειγμα για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα.
Με τις θέσεις και απόψεις μας, κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη δίκαιη αγανάκτηση
των μελών συλλόγου, τόσο για την «κατακρεούργηση» των συντάξεών μας, όσο και για την «μακαριότητα» της προηγούμενης διοίκησης με την ευθύνη/συνεργασία όλων των κομματικών παρατάξεων.
Στη νέα περίοδο που ξεκίνησε από το Δεκέμβρη 2016, μετά την ανάδειξη της ΚΙΣΥΕΤ σε πρώτη δύναμη με 1.067 ψήφους και ποσοστό 43%, με 4 από τις 9 έδρες, το ΔΣ του ΣΣΕΜ, με τις τεκμηριωμένες
προτάσεις της ΚΙΣΥΕΤ, προχώρησε μια σειρά σημαντικών κινήσεων για να αντιμετωπίσουμε την οδυνηρή κατάσταση που βρισκόμαστε, τόσο όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά θέματα και την γενικότερη
οικονομική μας κατάσταση, όσο και τη λειτουργία του Συλλόγου μας.
Θα σημειώσουμε απλά ότι ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας που έκανε μαζική κινητοποίηση με
2.000 κόσμο τα τελευταία χρόνια (μετά το 2015), ήταν ο Σύλλογός μας με τις πρόσφατες τρεις κινητοποιήσεις του τον παρελθόντα Μάιο και Ιούνιο.
Αυτές οι κινητοποιήσεις δείχνουν την ΕΝΟΤΗΤΑ στη δράση στο χώρο της Εμπορικής μετά από πολλές δεκαετίες. Η ενότητα που έχει επιτευχθεί στο Σύλλογο είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των συναδέλφων στη σημερινή Διοίκηση του Συλλόγου, με καθοριστικό το ρόλο της ΚΙΣΥΕΤ.

Οι τεκμηριωμένες απόψεις του Συλλόγου μας, που επίσης είναι προϊόν μελέτης και επεξεργασίας της
Κίνησής μας, αποτελούν τα εχέγγυα για την συνέχιση των διεκδικήσεών μας μέχρι την τελική μας δικαίωση. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογηθεί εξελίξεις που αναφέρουμε σε συντομία.
Πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση, με θετικές εκτιμήσεις, με τον Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη
με θέμα την επικουρική ΤΕΑΠΕΤΕ για την αδικία σε σχέση με τις εισφορές μας και τον τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεών μας.
Επικείμενη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση για
τις συντάξεις ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικό και συμπληρωματική επικουρική ΕΤΑΤ) με βάση την αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήσαμε και την σχετική εκδήλωση για την παρουσίασή της στην
Παλαιά Βουλή.
Η Ομάδα Δανείων συνεχίζει να παρέχει τεχνική βοήθεια στους συναδέλφους για τις πάσης φύσεως
οφειλές τους. Ήδη η Ομάδα έχει ανταποκριθεί σε 400 περίπου αιτήματα συναδέλφων, ενώ καθημερινά έρχονται νέα. Επίσης προχωρούν οι συμμετοχές συναδέλφων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
υγείας που επέλεξε ο Σύλλογος.
Στις 02/12/2019 μετά από δυο αναβολές, εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ), η
ειδική προσφυγή του Συλλόγου μας για το ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ σε σχέση με το νόμο 4387/2016 ή «νόμο
Κατρούγκαλου».
Στις 24/03/2020 (έπειτα από αναβολή στις 13/11/2019), εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό η αγωγή
κατά της Alpha bank για τη διεκδίκηση του υπόλοιπου ποσού της σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ που περικόπηκε, λόγω της αναγκαστικής ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας τα πορίσματα της
Αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. Ο Σύλλογος, δυο χρόνια μετά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, κατάφερε να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δικαστική μάχη
κατά της Τράπεζας (πιλοτική αγωγή), διεκδικώντας τις ζημιές που έχει υποστεί ο καθένας μας από
την μετάβαση στο ΕΦΚΑ.
Έχουμε πιθανότητες/ελπίδες; Ναι εφόσον αγωνιστούμε μέχρι τέλους για αυτό.
Πως; Με μεθοδευμένες κινήσεις νομικά, με επιστημονική τεκμηρίωση επιχειρημάτων και μαζική
κινητοποίηση όλων μας για συνδικαλιστική και πολιτική πίεση. Παράλληλα οφείλουμε να δείξουμε
μηδενική ανοχή σε αυτούς που «πάλεψαν» με κάθε μέσο:
α) Να μην πραγματοποιηθεί η αναλογιστική μελέτη. Οι κομματικές παρατάξεις με διάφορες μεθοδεύσεις καθυστέρησαν ή/και υπονόμευσαν την πρώτη φάση της αναλογιστικής μελέτης με τη
συλλογή των απογραφικών μας.
β) Να μην προσφύγει ο σύλλογος αυτόνομα κατά των περικοπών στις συντάξεις του ΕΤΑΤ, με τον
επανυπολογισμό του άρθρου 73Α. Να μην προσφύγει δηλαδή κατά της μεταφοράς των 100 εκ
ευρώ το χρόνο σε όλους τους ασφαλισμένους της χώρας με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών
μας κατά 50%.
Από το Φλεβάρη 2020 ξεκινούν οι δίκες για τις ομαδικές αγωγές των περίπου 5.000 συναδέλφων
για τις μνημονιακές περικοπές, που γίνονται «υπό την ομπρέλα» του Συλλόγου.
Έχουν αναδιοργανωθεί και λειτουργούν με νέο διαφανή τρόπο, συλλογικότητα και αποτελεσματικότητα οι δραστηριότητες του Συλλόγου. Η κατασπατάληση των συνδρομών σε περιοδείες-εκδρομές καλοπέρασης και αμοιβές μελών ΔΣ πέρασε ανεπιστρεπτί. Οι συνάδελφοι και τα μέλη του ΔΣ
προσφέρουν εθελοντικά και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο για το κοινό καλό. Όλη η
οικονομική διαχείριση γίνεται σε όφελος των συναδέλφων, με πολυπληθείς εκδηλώσεις και ομαδικές αγωγές συναδέλφων για την επιστροφή μέρους από τις κατακρεουργημένες συντάξεις μας.
Ενώ στην περίοδο 2017-2019 υπάρχει «οργασμός» δραστηριοτήτων από το Σύλλογο, με μαζική συμ-

μετοχή των συναδέλφων, όλες οι κομματικές παρατάξεις ήταν παντελώς απούσες. Απείχαν όχι μόνο
από τις δραστηριότητες του Συλλόγου αλλά και από τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Από τις όποιες τοποθετήσεις τους, τις ανακοινώσεις τους και διάφορα δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει
ότι έχουν συμπτήξει μέτωπο με στόχο την επαναφορά του Συλλόγου στην προηγούμενη κατάσταση.
Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο Σύλλογό μας είναι εμφανείς, φέρνουν αποτελέσματα και αυτό
το αναγνωρίζουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους με ποικίλους τρόπους
όπως με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, σε διάφορες επιτροπές, στις κινητοποιήσεις,
στην προετοιμασία των πάσης φύσεως δράσεων του Συλλόγου κλπ.
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,
Όλες οι κομματικές παρατάξεις, ΔΑΚ (Βογιατζάκης, Μπεκιάρης, Γεωργάς), ΔΗΣΥΕ (Χασαπόπουλος,
Χαριτόπουλος), ΕΑΣ (Ξανθόπουλος) και ΕΣΑΚ (Ρήγας), στις αρχές Οκτωβρίου 2016, ψήφισαν και απέρριψαν την πρόταση των δυο διοικητικών συμβούλων της ΚΙΣΥΕΤ για αυτόνομη προσφυγή του ΣΣΕΜ
κατά της ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ με τον γνωστό επανυπολογισμό των συντάξεων με το άρθρο 73
Α του «ν. Κατρούγκαλου» με συντελεστή 0,93 έναντι του 1,65714 του καταστατικού. Από τότε σηκώθηκε
ο κουρνιαχτός. Σκοπός να κρύψουν την μεγάλη απάτη σε βάρος όλων των ασφαλισμένων της χώρας
και σε όφελος της Τράπεζας. Όλοι λειτουργούν συντονισμένα στην επιτυχία του σκοπού να κρυφτεί η
τράπεζα από τις υποχρεώσεις της, έναντι ημών.
Οι κομματικοί συνδικαλιστές της ΔΑΚ λένε ότι «θα διαπραγματευτούμε καλύτερα με την Τράπεζα
ΜΑΣ». Όμως το πρόσφατο παρελθόν έδειξε ότι δεν διαπραγματεύονταν τα θέματα που μας απασχολούσαν αλλά την κατάληψη θέσεων, για τους ίδιους και το στενό περιβάλλον τους, στην Εμπορική Τράπεζα. Η περίφημη τοποθέτηση ενεργού συνδικαλιστή σε θέση ΑΓΕΔ συνεχίζει μετά από χρόνια να «βγάζει μάτια» για το τι ακριβώς διαπραγματεύονται, ο οποίος παρά την διαγραφή του με απόφαση της ΓΣ
από το Σύλλογο, είναι ο «αρχηγός» της σημερινής ΔΑΚ.
Επίσης να μην λησμονούμε και την στάση/θέση της ΟΤΟΕ του κ. Κούκου. Οι κύριοι Κωνσταντινόπουλος/Γκιάτης αποδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ. Χωρίς αναλογιστική μελέτη για να εξαφανιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας. Άλλωστε, ήταν η συνέχεια του σχεδίου της
προηγούμενης χρονιάς που προσπάθησαν οι ίδιοι με την κα Βογιατζοπούλου μπροστά, να περάσουν
μέσω της περιβόητης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, την 30η Απριλίου 2015, που τότε
αποκρούστηκε από μια ομάδα συναδέλφων μας η οποία αργότερα ονομάστηκε ΚΙΣΥΕΤ.
Όμως οι Εμπορικάριοι συνταξιούχοι απέδειξαν με τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2016 ότι δεν «αστειεύονται» και άλλαξαν Διοίκηση στο ΣΣΕΜ. Εμπιστεύθηκαν την νέα ομάδα που μπήκε με άλλους όρους στο
Σύλλογο. Και ως Ομάδα συνάδελφοι, εμείς της ΚΙΣΥΕΤ, δεν σας προδώσαμε όπως όλοι οι προηγούμενοι.
Εφαρμόσαμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά και σήμερα έχουμε ένα ξεκάθαρο, μεθοδευμένο πλαίσιο
διεκδικήσεων για όλους με τεκμηρίωση για όλα όσα λέμε.
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,
Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 θα γίνουν οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της
περιόδου 12/2019-11/2022.
Στις εκλογές αυτές συμμετέχουμε ως ΚΙΣΥΕΤ, με τη φιλοδοξία η Κίνησή μας να αναδειχθεί απόλυτη
πλειοψηφία στο ΔΣ με σκοπό να συνεχιστεί η δημιουργική και διαφανής δράση του Συλλόγου σε όφελος όλων μας.

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,
Ανταποκριθήκατε με ενθουσιασμό και ειλικρίνεια στην πρόσκληση να στελεχώσετε το ψηφοδέλτιο Νίκης της ΚΙΣΥΕΤ.
Με την παρούσα απευθύνουμε
πρόσκληση σε όλους να στηρίξετε την ΚΙΣΥΕΤ και στην κάλπη στις
9/12/2019.
Σας καλούμε, μετά τη Νίκη –
Εντολή που εσείς θα δώσετε στην
ΚΙΣΥΕΤ, να συνεχίσουμε όλοι μαζί
να στεκόμαστε στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δίκαιων
αιτημάτων μας αλλά και της τεκμηρίωσης και ανάλυσης των θεμάτων μας για να έχουμε την ανα-
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ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΓΡΙΒΑ
ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΙΛΑΤΟΥ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΟΥ
ΡΗΓΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ
ΤΣΟΚΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΡΟΥΛΗΣ)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

γκαία αποτελεσματικότητα.
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ΓΚΙΩΖΟΣ
ΚΑΡΙΤΖΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ
ΣΚΑΜΝΑΚΗ (ΣΕΪΜΕΝΗ)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΝΝΑ

ΤΕΑΠΕΤΕ
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ΑΔΑΜ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΖΕΚΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΑΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΦΥΚΟΥΡΑ
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΑ)
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ)
ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΙΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΖΕΛΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ενημέρωση και απαντήσεις σε σχέση με τα ψεύδη που κυκλοφορούν
4/12/2019
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον τρόπο υποβολής
υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα του Συλλόγου
Η Γ.Σ. αποφάσισε το αυτονόητο και διευκρίνισε όσα προβλέπονται από
το καταστατικό. Δηλαδή, ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν
κατατίθενται αυτοπροσώπως στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ),
αλλά από τρίτους, όπως τον επικεφαλής του συνδυασμού, πρέπει να
φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου.
Οι εποχές που οι κομματικές παρατάξεις σε αγαστή μεταξύ τους
συνεργασία φρόντιζαν να κάνουν κουρελόχαρτα τις αποφάσεις των ΓΣ
και να γράφουν «στα παλαιότερα των υποδημάτων τους» τη γνώμη των
μελών του Συλλόγου έχει παρέλθει.
Όσο δεν το κατανοούν αυτό θα έχουν τις συνέπειες.
Η εποχή που οι «τσοπαναραίοι» στα «μαντριά» των κομματικών παρατάξεων έλυναν και έδεναν και «κατέβαζαν» ως υποψήφιους συναδέλφους χωρίς να τους ρωτάνε και υπέγραφαν για λογαριασμό τους, έχει
περάσει χωρίς επιστροφή. Όπως πέρασε η εποχή που «έβαζαν υποψηφιότητα» υπογράφοντας τη σχετική αίτηση μέχρι και πεθαμένοι, όπως
συνέβη στις προηγούμενες εκλογές.
Ο ευτελισμός των συνδικαλιστικών διαδικασιών, που επέβαλαν οι
κομματικές παρατάξεις, έχει λάβει τέλος στο Σύλλογο Συνταξιούχων
της Εμπορικής Τράπεζας.
Καιρός να το αντιληφθούν οι «κομματάρχες» που αναπολούν τα παλαιά
μεγαλεία τους.
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Κάποιοι μάλιστα ενώ τους δόθηκε επιπλέον χρόνος να φέρουν
υποψηφιότητες με το γνήσιο της υπογραφής, επέμειναν δογματικά
στην «υπόσχεση που έδωσαν στον εαυτό τους» να μην καταθέσουν
καμία υποψηφιότητα με τον τρόπο που αποφάσισε η ΓΣ και επιχειρούν
«ηρωική έξοδο» για να μην εισπράξουν την ακόμα μεγαλύτερη
καταδίκη, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές, από τους
συναδέλφους για την ανυπαρξία τους.
Η Γενική Συνέλευση απέκλεισε ενδιαφερόμενους ή προταθέντες για
εκλογή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) αρχαιρεσιών
του Συλλόγου;
Τα γεγονότα για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής από τη ΓΣ έχουν
ως εξής και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το
πως λειτουργούν και τι επιδιώκουν ορισμένοι:


Οι Χ. Μπρατσιάκος της ΔΑΚ και Ε. Τζώρτζης της ΔΗΣΥΕ δεσμεύτηκαν
στο ΔΣ της 6ης Νοεμβρίου ότι έγκαιρα θα πρότειναν για την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) συναδέλφους που θα είχαν το
χρόνο και τη διάθεση να εργαστούν ανιδιοτελώς για τις εκλογές του
συλλόγου.



Αντί αυτού έδωσαν κάποια ονόματα την τελευταία στιγμή, μόλις
πριν συζητηθεί το θέμα στη Γ.Σ. και χωρίς να είναι παρόντες οι
προτεινόμενοι συνάδελφοι!!!.



Το αποτέλεσμα είναι ότι από τους τρεις που πρότειναν, όλοι
αγνοούσαν ότι ήταν στην ΚΕΕ. Προέκυψε δε εκ των υστέρων ότι οι
δύο δεν μπορούσαν καθόλου να συμμετέχουν και η μία είπε ότι
μπορεί να έλθει μόνο για ορισμένες ώρες στην ψηφοφορία της 9ης
Δεκεμβρίου!!!.

Συμπέρασμα. Κάποιοι έδωσαν ονόματα χωρίς να ενημερώσουν τους
συναδέλφους ή/και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην
εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του 2019. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι υπονόμευαν, συνειδητά ή μη ας μην το αναλύσουμε τώρα, την
διαδικασία των εκλογών.
Δυστυχώς αυτή είναι η πρακτική τους. Την πάθαμε μία φορά (το 2016)
δεν θα την ξαναπαθαίναμε και δεύτερη. Να θυμίσουμε ότι στις εκλογές
του 2016 ο προταθείς από τη ΔΑΚ άφησε την ΚΕΕ να λειτουργεί με 8
από τα 9 μέλη αφού δήλωσε προκλητικά ότι έλειπε εκτός Αθηνών για το
μάζεμα της ελιάς!!!!.
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Φυσικά τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την
διοίκηση του Συλλόγου. Συνεπώς δεν τους απέκλεισε κανένας από την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Αποκλείστηκαν μόνοι τους. Ας
φροντίσουν λοιπόν να απολογηθούν για τις πρακτικές τους και να
σταματήσουν να κατηγορούν αυτούς που προσπαθούν να
προστατεύσουν τη διαδικασία και το κύρος των εκλογών και του
Συλλόγου.
Περί του μητρώου μελών του ΣΣΕΜ .
Στη διάρκεια της θητείας των προηγούμενων διοικήσεων, δεν
ασχολήθηκαν ποτέ να ελέγξουν-επικαιροποιήσουν-ενημερώσουν το
μητρώο. Στις προηγούμενες περιόδους, ανεξάρτητα αν αποτυπωνόταν
ή όχι στις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής, δεν είχαν δείξει την
αντίστοιχη ευαισθησία.
Το παρόν ΔΣ από την έναρξη της θητείας του ξεκίνησε ένα έργο για την
εκκαθάριση του Μητρώου. Έκανε τις αναγκαίες προσπάθειες και
κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να διορθωθεί το μητρώο. Η προσπάθεια θα
συνεχιστεί αμέσως μετά τις εκλογές και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, επειδή η εξελεγκτική επιτροπή των
τελευταίων τριών ετών έκανε τη δουλειά της σωστά αποτύπωσε το
θέμα του μητρώου στις εκθέσεις της.
Αποτελεί πρόκληση αυτοί που επί χρόνια είχαν την ευθύνη και
σφύριζαν αδιάφορα να μας εγκαλούν και να αμφισβητούν σήμερα το
μητρώο.
Είναι προφανές γιατί το κάνουν. Αποτελεί το νέο τους επιχείρημα, αφού
προηγήθηκαν διάφορα άλλα που έγιναν «κουρελόχαρτα», στην
προσπάθειά τους να πάρουν το νέο ενημερωμένο μητρώο στα χέρια
τους γιατί αυτός ήταν ο πραγματικός τους στόχος.
Όταν αρχικά ζήτησαν το μητρώο μελών του ΣΣΕΜ είπαν ότι θέλουν τα
προσωπικά στοιχεία των συναδέλφων για να επικοινωνήσουν μαζί τους
για τις εκλογές. Δεν ανέφεραν τίποτε για έλεγχο. Τα περί ελέγχου τα
«ανακάλυψαν» αφού οι «νέοι μαθητευόμενοι μάγοι» πήραν την
απάντηση περί προσωπικών δεδομένων και ίσως αντιλήφθηκαν το
μέγεθος του ατοπήματός τους.
Το μητρώο μελών ΣΣΕΜ ήταν στην διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής
στην οποία εκπροσωπούνταν τρεις παρατάξεις. Αν είχαν το ενδιαφέρον
να ελέγξουν τη νομιμότητα – εγκυρότητα του μητρώου μελών θα το
είχαν κάνει κατά τη διαδικασία των ελέγχων της εξελεγκτικής
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επιτροπής. Το γεγονός ότι δεν το έκαναν τότε, δεν το έθεσαν στη ΓΣ,
που παρουσιάστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, δεν το είπαν
στο αρχικό τους αίτημα όταν ζήτησαν το αρχείο αλλά το «ανακάλυψαν»
εκ των υστέρων αποτελεί μία «κίνηση εκ του πονηρού»....
Ακόμα και σήμερα το μητρώο μελών ΣΣΕΜ είναι στη διάθεση
οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ ή και απλού μέλους του Συλλόγου για
έλεγχο αλλά ΜΟΝΟΝ στα γραφεία του ΣΣΕΜ. Οι «πονηρίες» δώστε το
να το ελέγξουμε μόνοι μας, ώστε «να βάλουν στο χέρι» το αρχείο του
Συλλόγου δεν περνούν.
Γιατί δεν δόθηκε το μητρώο μελών του Συλλόγου σε καμία παράταξη.
Παρατάξεις ζήτησαν το μητρώο μελών του Συλλόγου για να
επικοινωνήσουν εν όψει των εκλογών με τα μέλη του Συλλόγου.
Το αρχείο μελών του Συλλόγου ανήκει στο Σύλλογο, αξιοποιείται με
ευθύνη του Συλλόγου στο πλαίσιο των σχετικών δεσμεύσεων του
Συλλόγου έναντι των συναδέλφων και υπόκειται στο θεσμικό πλαίσιο
για τα προσωπικά δεδομένα. Συνεπώς με βάση τα παραπάνω δεν
μπορεί να δοθεί σε καμία παράταξη και σε κανέναν τρίτο όσα
αιτήματα και αν υποβάλλει.
Προβολή από τον Σύλλογο των θέσεων και των προεκλογικών
δραστηριοτήτων των παρατάξεων.
1. Ο Σύλλογος, όπως αποφάσισε η ΓΣ, έχει λάβει όλα τα αναγκαία
μέτρα, τηρώντας τους αναγκαίους κανόνες δεοντολογίας,
αντικειμενικότητας αλλά και σεβασμού στις συνδρομές των
συναδέλφων, ώστε να διευκολύνει τις παρατάξεις που συμμετέχουν
στις εκλογές προκειμένου να απευθυνθούν στα μέλη του Συλλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό:
α) έχει δημιουργήσει ειδικό εμφανή χώρο στην ιστοσελίδα του, για
την προβολή των διακηρύξεων-ανακοινώσεων των παρατάξεων και
των περιοδειών – προεκλογικών τους συγκεντρώσεων σε όλη τη
Χώρα,
β) για όλες τις παρατάξεις έχει εκδοθεί με έξοδα του Συλλόγου και
σταλεί σε όλους τους συναδέλφους, σε ενιαίο φάκελο ταχυδρομικά,
η προεκλογική διακήρυξη.
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δ) η Γραμματεία του Συλλόγου αποστέλλει σχετικό e-mail με το
κάλεσμα προεκλογικής συγκέντρωσης των παρατάξεων.
2. Αυτά γιατί στο ΣΣΕΜ ισχύουν κανόνες, ισονομία, διαφάνεια και
σεβασμός στις συνδρομές των συναδέλφων.
3. Και επειδή γίνονται και διάφορα απρεπή σχόλια για τα παραπάνω
θέματα να υπενθυμίσουμε και να συγκρίνουμε αυτές τις
προεκλογικές διαδικασίες του ΣΣΕΜ, που διαρκούν τουλάχιστον ένα
μήνα, με πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση των συναδέλφων, με τις
αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθεί η διοίκηση του ΣΥΝΠΕ η
οποία ως γνωστόν ελέγχεται από μέλη που ανήκουν στην ΔΑΚ,
ανεξάρτητα πως εμφανίζονται εκεί. Έτσι έχουμε να μάθουμε για
εκλογές από τον Αύγουστο 2015!!!. Έχουμε να δούμε ισολογισμό
από εκείνον της 31/12/2014. Το site έχει να ενημερωθεί από
2/1/2019. Στο site δεν υπάρχει καμία απόφαση – πρόσκληση του ΔΣ
για διαδικασίες του Συνεταιρισμού. Τις εκλογές μπορεί να τις μάθει,
αν το μάθει κανείς, ΜΟΝΟΝ από τις εφημερίδες ελάχιστης
κυκλοφορίας που δημοσιεύονται...
4. Τέλος οφείλουμε να διευκρινίσουμε και ένα θέμα δεοντολογίας και
ηθικής. Καλό θα είναι, επειδή στην όλη διαδικασία προβολής των
εκδηλώσεων των παρατάξεων εμπλέκεται και ο Σύλλογος, οι
παρατάξεις πρέπει να σέβονται τους συναδέλφους και θα πρέπει
να τους ενημερώνουν σχετικά με το ποιοι είναι οι ομιλητές εκ
μέρους τους στις διάφορες συγκεντρώσεις τους που προβάλλονται
από το Σύλλογο. Είναι απαράδεκτο παράταξη να μην ενημερώνει
τους συναδέλφους, τουλάχιστον για τον κεντρικό ομιλητή της για να
κρατήσει κρυφό ότι ομιλητής είναι κάποιος που διαγράφηκε από το
Σύλλογο με απόφαση της ΓΣ.
Για την οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου προς τις παρατάξεις
Ο Σύλλογος χρηματοδοτεί με συγκεκριμένη διαδικασία
προϋποθέσεις τις περιοδείες των παρατάξεων στην Επαρχία.

και

1. Η εποχή που κάποιο μπέρδευαν το ταμείο του Συλλόγου με άλλες
δραστηριότητες... έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή.
2. Με απόφαση της Γ.Σ. η κατανομή των εκλογικών δαπανών στις
παρατάξεις έγινε αναλογικά με βάση την εκπροσώπησή τους στο ΔΣ,
θέτοντας παράλληλα ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο ποσό ώστε να
διευκολυνθούν όλοι.
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3. Παράλληλα για την ταμειακή διευκόλυνση όποια παράταξη ήθελε
υπήρχε η δυνατότητα προκαταβολής ενός ποσού αλλά όχι όλου του
ποσού έναντι.
4. Παρατάξεις διαμαρτύρονται α) γιατί αφού πήραν προκαταβολικά
την πρώτη δόση δεν μπορούν να πάρουν άμεσα και το υπόλοιπο,
χωρίς να προσκομίσουν τις αναγκαίες αποδείξεις και β) γιατί στις
δαπάνες δεν περιλαμβάνονται και τα «γεύματα».
5. Αν τα έχουν δαπανήσει ή όταν τα δαπανήσουν οφείλουν να
προσκομίσουν τις νόμιμες αποδείξεις για να λάβουν το ισόποσο,
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που δικαιούνται.
6. Αυτά προβλέπει το πλαίσιο που αποφάσισε η ΓΣ και αυτά τηρούνται.
Το ταμείο του Συλλόγου δεν θα χρηματοδοτεί όπως στο παρελθόν
δαπάνες χωρίς παραστατικά, ή χωρίς νόμιμα παραστατικά ή εκτός
των ορίων των αποφάσεων των ΓΣ. Αυτό πρέπει να το «χωνέψουν»
όλοι. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα χρήματα του Συλλόγου που
είναι οι συνδρομές που καταβάλλουν οι συνάδελφοι από το
υστέρημά τους.
7. Η ΓΣ αποφάσισε να καλυφθούν οι δαπάνες των παρατάξεων για
έξοδα μετάβασης στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της επαρχίας.
Δεν καλύπτονται τα γνωστά «τραπεζώματα». Η εμπειρία του
Συλλόγου από το παρελθόν στο θέμα αυτό, όπως έχει αποτυπωθεί
στις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι «τραυματική». Ο
Σύλλογος, οι συνάδελφοι από το υστέρημά τους, δεν μπορεί να
καλύπτουν τα πάντα, πολύ περισσότερο αδιαφανή «τραπεζώματα».
8. Η διοίκηση του Συλλόγου τηρεί με «θρησκευτική» ευλάβεια τις
αποφάσεις των ΓΣ και συνεπώς και στο θέμα των εκλογικών
δαπανών εφαρμόζει πλήρως τα σχετικά, ανεξάρτητα από τις
«κραυγές» ορισμένων.
________________
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5/12/2019
Οι απόντες, τα τρία τελευταία χρόνια, της «ηγετικής ομάδας» της ΕΑΣ.Σ
βομβαρδίζουν καθημερινά σχεδόν με ανακοινώσεις, στις οποίες με
«δικολαβίστικες μεθόδους» προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο.
Δεν σκοπεύουμε να τους ακολουθήσουμε προκειμένου να
ανασκευάσουμε τα γραφόμενά τους. Οι συνάδελφοι έχουν λάβει όλη την
αναγκαία ενημέρωση μέσω των διαδικασιών του Συλλόγου, αλλά και με το
2ο τεύχος της εφημερίδας «Συναδελφική Ενότητα» και συνεπώς γνωρίζουν
και μπορούν να αξιολογήσουν τα μέγεθος των ψευδών. Υπάρχουν όμως
και ορισμένα ζητήματα που «βγάζουν μάτι» όσον αφορά το μέγεθος της
προκλητικότητας...
Στην από 4/12/2019 ανακοίνωση της ΕΑΣ.Σ κατηγορείται το προεδρείο του
ΣΣΕΜ ότι «αποδέχθηκε τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 1,75%....
συναίνεσε στην κατάργηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού του
ΤΕΑΠΕΤΕ....».
Το ότι τίποτε από αυτά δεν ισχύει οι συνάδελφοι το γνωρίζουν πολύ καλά.
Είναι δε ιδιαίτερα προκλητικό να κατηγορούν το προεδρείο του Συλλόγου
για αποδοχή του «νόμου Κατρούγκαλου» και «συναίνεση στην κατάργηση
του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ». Απλά είναι γνωστή η ανάρτησή τους στο
«xanthoco.blogspot.com» της 8ης Μαΐου 2016 για την αναγκαιότητα
ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ με το νόμο «Κατρούγκαλου»: «Η εκπρόθεσμη
τροπολογία για την “ένταξη του ΕΤΑΤ και των συνταξιούχων
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προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ” του υπό
ψήφιση νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, αποτελεί μια λογική και
ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας
που αντιμετωπίζει το ΕΤΑΤ, ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας
του. Μία λύση που θα έπρεπε κανονικά να αποτελεί διεκδίκηση των
Συλλόγων εργαζομένων και συνταξιούχων της πρώην Εμπορικής».
Σε λίγες γραμμές ο τότε εκπρόσωπος της ΕΑΣ.Σ - μετά την «παραίτηση» του
Ι. Λάιου - στο ΔΣ του ΣΣΕΜ :
α) αποδεχόταν πλήρως την κατάργηση του ΤΕΑΠΕΤΕ,
β) συμφωνούσε με την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ,
γ) δεν έβαζε κανένα θέμα για το τι έγινε και το ΕΤΑΤ δεν είχε πλέον
χρήματα,
δ) δεν έκανε κουβέντα, για μία ακόμα φορά, για την αναγκαιότητα
εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης για τον προσδιορισμό της επιπλέον
εισφοράς της Τράπεζας για την πληρωμή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
όλων των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ,
ε) άφηνε εκτός πλαισίου ευθύνης, διεκδίκησης κλπ την Τράπεζα.
Στην ουσία με την άποψή του απάλλασσε την Τράπεζα από τις ευθύνες της
και φόρτωνε τα βάρη στο ελληνικό δημόσιο...
Ας καθίσουν λοιπόν στην άκρη σιωπώντας, όπως έκαναν τα τρία τελευταία
χρόνια. Είναι το καλύτερο που μπορούν να προσφέρουν στους
συναδέλφους.
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Τι ισχύει αλήθεια, όσον αφορά το ΣΣΕΜ, για τις αποφάσεις του ΣτΕ, τα
αναδρομικά και τις ομαδικές αγωγές;
6/12/2019
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Υπό το κράτος ανεξέλεγκτου πανικού λόγω της διαφαινόμενης
σαρωτικής νίκης της Ενωτικής ΚΙ.ΣΥ.Ε.Τ. στις εκλογές της 9ης
Δεκεμβρίου 2019, οι παρατάξεις ΔΑΚ.Σ και ΕΑΣ.Σ καταβάλλουν μάταιες
προσπάθειες αποπροσανατολισμού.
Η ΔΑΚ προχώρησε και σε ακραία κινδυνολογία λέγοντας ότι «Το
προσυνταξιοδοτικό έχει ημερομηνία λήξης και πλησιάζει»
προσπαθώντας με κάθε τρόπο να ματαιώσει νομοθετική λύση για τον
σφαγιασμό των συντάξεων του ΕΤΑΤ, με τις περικοπές με το νόμο
«Κατρούγκαλου» στο προσυνταξιοδοτικό και στην συμπληρωματική
επικουρική σύνταξη ΕΤΑΤ.
Προκαταλαμβάνοντας, ως σύγχρονες Πυθίες, τις αποφάσεις του
Ανωτάτου
Ακυρωτικού
Δικαστηρίου
-ΣτΕ-,
θριαμβολογούν!
ισχυριζόμενοι επικείμενη ακύρωση επιστροφής κάθε είδους
αναδρομικών ποσών συντάξεων:
α) η ΔΑΚ μιλάει για μία προσφυγή του Συλλόγου για την ένταξη ΕΤΑΤ
στον ΕΦΚΑ που θα απορριφθεί! και μία άλλη για τον επανυπολογισμό
των προσυνταξιοδοτικών παροχών που θα καταργηθεί! επειδή, κατ’
αυτούς, καλύπτεται από την απόφαση 1891/2019 του ΣτΕ!
Βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση εκτός των άλλων και λόγω της παντελούς
απουσία τους από την καθημερινή ζωή και δραστηριότητα του
Συλλόγου μας.
Αγνοούν ότι οι δύο προσφυγές του Συλλόγου μας στο ΣτΕ αφορούν
τον επανυπολογισμό με συντελεστή 0,93% με το άρθρο 73 Α του ν.
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Κατρούγκαλου και ότι η μία έγινε για το προσυνταξιοδοτικό ΕΤΑΤ και η
άλλη για το προσυνταξιοδοτικό ΕΤΕΑ.
Οι δύο αυτές προσφυγές στο ΣτΕ έγιναν τον Μάρτιο 2017 από το νέο
προεδρείο. Αυτό έγινε γιατί η υπό την προεδρεία της ΔΑΚ διοίκηση δεν
έκανε, όπως είχε την υποχρέωση προς τους συναδέλφους τον Οκτώβριο
του 2016, την σχετική προσφυγή παρά την πρόταση των τότε δύο
διοικητικών συμβούλων της ΚΙΣΥΕΤ. Η ΔΑΚ μαζί με όλους τους
εκπροσώπους του κομματικού συνδικαλισμού απέρριψαν την πρότασή
της ΚΙΣΥΕΤ, με 7 ψήφους (ΔΑΚ, ΔΗΣΥΕ, ΕΑΣ, ΕΣΑΚ) έναντι 2 (ΚΙΣΥΕΤ)!!!.
Όλες οι αποφάσεις του ΣτΕ και η απόφαση 1891/2019 του ΣτΕ δεν
αφορούν τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, καθότι με αυτές δεν
κρίθηκε το θέμα των μειώσεων στις συντάξεις τους.
Οι περικοπές στους προσυνταξιούχους θα κριθούν με την εκδίκαση
των προσφυγών του Συλλόγου μας στο ΣτΕ την 13/1/2020 (μετά από
την αναβολή της 2/12/2019).
Ο Σύλλογος για την πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων ανάρτησε στην
ιστοσελίδα του και διένειμε στη ΓΣ Ενημερωτικό Σημείωμα για τις
πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ και δημοσίευσε στην εφημερίδα
«Συναδελφική Ενότητα» τα βασικά σημεία των αποφάσεων.
Σκόπιμα λοιπόν, παραπλανούν αφού η απόφαση 1891/2019 του ΣτΕ
αφορούσε το «Σωματείο Ιπταμένων Καμπίνας (Ιπτάμενοι
Υποχρεωτικά Αποχωρήσαντες με το νόμο 3185/2003 από Ο.Α.)» και
το θέμα της αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ .
Με την υπ’ αριθμ.1891/2019 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν
αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις
και ειδικότερα ότι είναι χαμηλά, για όσους έχουν πολλά χρόνια
εργασίας.
β) οι ΔΑΚ.Σ – ΕΑΣ.Σ λένε ότι - λόγω της πρότυπης δίκης της 10 ης
Ιανουαρίου 2020 στο ΣτΕ, που θα κρίνει τα αναδρομικά από τις
περικοπές των συντάξεων των ν. 4051,4093/2012, οι ομαδικές αγωγές
αποζημίωσής μας «οδηγούνται στον κάλαθο των αχρήστων».
Η ΕΑΣ.Σ μάλιστα χρησιμοποιεί και το σαγηνευτικό τίτλο «Αποχαιρέτα τα
αναδρομικά που περίμενες»!! και αντιτείνει την λύση «…ενός
καθολικού, δημόσιου, αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης»!
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Ο ΕΦΚΑ, στις 15 Νοεμβρίου 2019, προσέφυγε στο ΣτΕ υποστηρίζοντας
ότι πρέπει να δοθεί μια λύση στις αντιφατικές αποφάσεις δικαστηρίων
για το ζήτημα των διεκδικούμενων αναδρομικών των συντάξεων και
λόγω του ότι εκκρεμούν περίπου 6.000 συναφείς αγωγές.
Το ΣτΕ με απόφασή του έκανε αποδεκτή την αίτηση του ΕΦΚΑ και έτσι η
υπόθεση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ με την πρότυπη δίκη
στις 10 Ιανουαρίου 2020 προκειμένου να κριθεί οριστικά το ζήτημα
των περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιδομάτων με
βάση το 2ο Μνημόνιο του 2012, δηλαδή τις περικοπές στις συντάξεις
των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και την κατάργηση των δώρων εορτών
και του επιδόματος αδείας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόφαση αναμένεται τον Μάρτιο 2020
και εκτιμήσεις νομικών συγκλίνουν στο ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν
πίσω ποσά για το διάστημα Ιούνιο 2015 - Ιούνιο 2016, για τις μειώσεις
των Νόμων 4051 και 4093, τις οποίες οι δικαστές του ΣτΕ έχουν ήδη
κρίνει ως αντισυνταγματικές.
Αποπροσανατολισμός από τις ΔΑΚ.Σ και ΕΑΣ.Σ
Με βάση τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών επί του θέματος, δεν
διακρίνεται κανένα φως στο ορίζοντα για λήψη πολιτικής απόφασης
προς αποκατάσταση του συνόλου των πληγέντων συνταξιούχων της
χώρας από τους αντισυνταγματικούς νόμους 4051/2012 και 4093/2012,
όπως διαδίδουν εκ του πονηρού ΔΑΚ.Σ και ΕΑΣ.Σ, παρά μόνο για
εκείνους που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.
Έχουν κατατεθεί μέσω του Συλλόγου μας 100 ομαδικές αγωγές (μία
ανά πενήντα συναδέλφους) και όχι 5.000 αγωγές από τις περίπου 6.000
που έχουν συνολικά κατατεθεί από όλους τους συνταξιούχους της
χώρας.
Οι αγωγές αυτές θα αρχίσουν να εκδικάζονται αμέσως μετά την
απόφαση της λεγόμενης πρότυπης δίκης στο ΣτΕ. Μάλιστα, επειδή
ενδέχεται να μην υπάρξει Εφετείο λόγω του δεδικασμένου από το ΣτΕ,
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του νομικού χρόνου της
τελεσιδικίας με τον ΕΦΚΑ.
Η ΚΙΣΥΕΤ στηρίζει το Δ.Σ. του συλλόγου μας που στη διάρκεια της
3ετούς θητείας του προσπάθησε να καλύψει ότι οι ΔΑΚ.Σ και ΕΑΣ.Σ, μαζί
με την ΔΗΣΥΕ και την αποχωρήσασα από το Σύλλογο ΕΣΑΚ, στα έτη της
θητείας τους ΔΕΝ έκαναν, όπως είχαν την υποχρέωση, για τους
συναδέλφους.
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