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                         Αζήλα, Οθηώβξηνο  2012 
                                       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

πλάδειθνη, 
 Οξγή, αγαλάθηεζε αιιά θαη απόγλσζε είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνύλ 
ζηνπο ζπληαμηνύρνπο από ηα ζρεδηαδόκελα λέα κέηξα πνπ νδεγνύλ πνιινύο ζηα όξηα ηεο 
εμαζιίσζεο. 
 Σαπηόρξνλα ε θνξνδηαθπγή θαη ε εηζθνξνδηαθπγή έρνπλ πάξεη αλεμέιεγθηεο 
δηαζηάζεηο. Βεβαησκέλνη θόξνη θαη πξόζηηκα δελ εηζπξάηηνληαη ελώ παξάιιεια απνθξύπηνληαη 
ιίζηεο κε θνξνθπγάδεο θαη κηδαδόξνπο ρσξίο θαλείο λα ηηκσξείηαη. 
 Οη δηάθνξνη «ΛΙΣΑ»ξρνη δπζηπρώο θαιύπηνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηνπο ιήζηαξρνπο ηεο 
δεκόζηαο πεξηνύζηαο. Καη ζα αξθνύζε έλα κηθξό πνζνζηό από ηνπο θόξνπο πνπ δελ 
θαηαβάιινληαη γηα λα κελ επηβαξπλζνύλ επηπξόζζεηα κηζζσηνί θαη ζπληαμηνύρνη.  
 Η ΓΔΚ-ΣΔ γηα λα αληηκεησπηζηεί ην εθηαιηηθό ζθεληθό πνπ ππάξρεη πξνζπάζεζε θαη 
πξνζπαζεί λα ζπλεξγαζηεί κε όινπο ρσξίο θνκκαηηθέο ή άιιεο πξνθαηαιήςεηο. 
Γπζηπρώο, όκσο, εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία ππήξμε κόλν ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνεδξείνπ, ελώ δε 
ζπλέβε ην ίδην κε ηηο άιιεο θηλήζεηο ηνπ Γ.. Δηδηθά ε Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία αληηκεηώπηδε 
όια ηα ζέκαηα κε άξλεζε, θαρππνςία αθόκε θαη ππνλόκεπζε. 
 Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ε απνπζία βνήζεηαο από ηελ εγεηηθή νκάδα ηνπ ΤΣΔ. Πξνο 
ζηηγκή νη ζπλάδειθνη αλαζάξξεζαλ όηαλ γηα πξώηε θνξά πήξαλ αλαθνίλσζε από ηνλ ΤΣΔ. 
Δπηηέινπο ζθέθηεθαλ ζα αζρνιεζνύλ θαη κε ηα πξνβιήκαηά καο.  Μεγάιε όκσο ήηαλ ε 
απνγνήηεπζε όηαλ δηαπίζησζαλ όηη ε αλαθνίλσζε αλαθεξόηαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ 
αλαβνιή θαηαβνιήο ηεο κεληαίαο εηζθνξάο ησλ ζπληαμηνύρσλ πξνο ηνλ ΤΣΔ(!!). 
 Καη δπζηπρώο ήξζαλ ζηε κλήκε καο πξάμεηο θαη παξαιήςεηο ηνπ ΤΣΔ πνπ ζέιακε λα 
μεράζνπκε. 
 Δλδεηθηηθά κόλν αλαθέξνπκε: 

 Σελ πξνώζεζε από ηνλ ΤΣΔ ζρεδίνπ Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο πνπ απέθιεηε ηνπο 
ζπληαμηνύρνπο (!) 

 Σε ζπκθσλία ΤΣΔ – Γηνίθεζεο γηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζηα δάλεηα πνπ γηα πξώηε 
θνξά απέθιεηε ηνπο ζπληαμηνύρνπο 

 Σελ έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο από ηνλ ΤΣΔ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηδόκαηνο 
«ηζνινγηζκνύ» ζηνπο ζπληαμηνύρνπο (ζηνπο ελ ελεξγεία ζπλαδέιθνπο θαηαβάιιεηαη 
αλειιηπώο) 

 Σελ θαζπζηέξεζε ηεο ξύζκηζεο ησλ ζηεγαζηηθώλ θαη επηζθεπαζηηθώλ δαλείσλ. Δλώ 
είρε επηηεπρζεί ζπκθσλία θαζπζηεξνύζαλ ηελ πινπνίεζε γηα λα πξνεγεζεί ε 
επηρεηξεζηαθή ζύκβαζε ησλ ελ ελεξγεία. (Σειηθά κεηά από απνθαζηζηηθή παξέκβαζε 
απεηξάπεη πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε) θ.α.   

 Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ νη πεξηζηάζεηο ζήκεξα επηβάινπλ ηελ ΔΝΟΣΗΣΑ θαη ηε 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΤΣΔ – ΣΔ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαη πάξα ηε δηθαηνινγεκέλε πηθξία ζα 
ζπκβάιινπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο. 
 Θέινπκε επίζεο λα αλαθεξζνύκε ζην ζέκα ησλ εζεινζπληαμηνύρσλ πνπ ελώ είραλ 
απόιπην δίθαην ππήξμε απνξξηπηηθή απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Η ΓΔΚ ζηήξηδε πάληα ηε 
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δίθαηε δηεθδίθεζή ηνπο θαη κε έθπιεμε δηαβάζακε αλαθνίλσζε δύν κειώλ ηνπ Γ.. ηεο 
Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο πνπ ρσξίο ίρλνο απηνθξηηηθήο γηα ιάζε ή παξαιείςεηο απνδίδεη 
επζύλεο ζε ζπλδηθαιηζηηθνύο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα ε αλαθνίλσζε πξνο ηνπο 
εζεινζπληαμηνύρνπο αλαθέξεη: 
«Άιισζηε, νξηζκέλνη εζεινζπληαμηνύρνη, αθόκε θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγσγή ζηξάθεθαλ 
ελαληηνλ ηεο κε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηλήζεσλ ζηηο νπνίεο εληάρζεθαλ. Σώξα 
κπνξνύλ λα … ζξηακβνινγήζνπλ! Χάζεθε κηα δίθαηε δηεθδίθεζε θαη… θέξδηζαλ απηνί!» 
 Γειαδή όπνηνο πήγε ζε άιιε θίλεζε ζηξάθεθε ελάληηνλ ηεο αγσγήο(!!) 
 Αλ απηό δελ απνηειεί ζύλδξνκν ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο γηα όζνπο «έθπγαλ από 
ην καληξί» ηόηε ηη έηλαη; 
 Η ΓΔΚ πάλησο δειώλεη όηη ζηήξημε θαη ζηεξίδεη ηε δίθαηε ππόζεζε ησλ 
εζεινζπληαμηνύρσλ ρσξίο λα εμεηάδεη πνπ αλήθνπλ. 
 εκεηώλεηαη αθόκε όηη ν έλαο από ηνπο δύν ζπλαδέιθνπο ηεο Αλαγελλεηηθήο 
Πξσηνβνπιίαο πνπ ππνγξάθνπλ ησλ αλαθνίλσζε έλσ εμειέγεη ζην Γ.. ηεο ΟΣΟΔ 
παξαηηήζεθε ιίγν κεηά ηελ εθινγή ηνπ αλ θαη γλώξηδε όηη ηε ζέζε ηνπ ζα θαηαιάκβαλε 
ζπληαμηνύρνο από άιιε ηξάπεδα. 
 Απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη απηή ηελ θξίζηκε ώξα πνπ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο 
γηα ζέκαηα πνπ καο αθνξνύλ θαη «εληόο ησλ ηεηρώλ» ε εθπξνζώπεζή καο ζηελ ΟΣΟΔ λα 
πεξηνξίδεηαη ζε έλα κόλν Γηνηθεηηθό ύκβνπιν αληί γηα δύν πνπ εμειέγεζαλ αξρηθά. 
πλάδειθνη, 
 Η ώξα ηνπ απνινγηζκνύ δελ έθζαζε αθόκε θαη πνιιά πξέπεη λα γίλνπλ όπσο: 

 Υνξήγεζε δαλείσλ 3 ζπληάμεσλ πνπ ίζρπε ζην παξειζόλ αιιά θαη ηζρύεη γηα άιιεο 
ηξάπεδεο. 

 Μείσζε ηνπ επηηνθίνπ (ζηεγαζηηθά θαη επηζθεπαζηηθά) ζην ύςνο πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ελ 
ελεξγεία ζπλαδέιθνπο. 

 Υνξήγεζε νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο (400€) πνπ ερνξεγείην γηα πνιιά ρξόληα. 

 Δπηρνξήγεζε πιιόγνπ γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο (40.000€). 

 Δπίδνκα «ηζνινγηζκνύ» θ.α. 
 Οπσζδήπνηε απνηειεί επηηπρία ε ξύζκηζε γηα θαηαβνιή ηνπ 50% γηα 5 ρξόληα ζηηο 
δόζεηο ησλ ζηεγαζηηθώλ θαη επηζθεπαζηηθώλ δαλείσλ. Ρύζκηζε πνπ παξά ηα όζα δηαδίδνπλ ηα 
γλσζηά παπαγαιάθηα όρη κόλν δελ ήηαλ απηνλόεηε αιιά ρξεηάζηεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα 
λα επηηεπρζεί. εκεηώλεηαη όηη ρξήζε ηεο ξύζκηζεο έγηλε από 1136 ζπλαδέιθνπο πνπ είραλ 
πάξεη δάλεηα ζαλ ελ ελεξγεία θαη 744 πνπ πήξαλ δάλεηα ζαλ ζπληαμηνύρνη. 
 Δπηζεκαίλνπκε αθόκα ηελ όςηκε δξαζηεξηόηεηα ζπλαδέιθσλ πνπ πξηλ ιίγν θαηξό ήηαλ 
ζηνλ ΤΣΔ θαη επηκέλνπλ λα καο ζώζνπλ όηαλ γηα ηα ζέκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ βαξύλνληαη 
κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη παξαιήςεηο. Σειηθά πνηνο ζα καο ζώζεη από ηνπο ζσηήξεο;; 
 Θέινπκε ηέινο λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε όηη ε ΓΔΚ – ΣΔ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιεη ζηε 
ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ ρσξίο άιιεο ζθνπηκόηεηεο.    
     
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
Γεώξγηνο Μαραίξαο  
Δπαγγειία Βξέηηα 

 
 

εκείσζε:  Τπελζπκίδνπκε όηη θάζε Σεηάξηε 11:00 – 13:00 ηα κέιε θαη νη θίινη ηεο ΓΔΚ  
  αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζηε ιέζρε ηνπ πιιόγνπ Υξ. Λαδά 1 3νο όξνθνο.                                                                                                                                     


