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Αθήνα, 15/04/2019 

 

 

ΜΟΝΟ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Συνάδελφοι,σες, 

Ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα όλες οι διαδικασίες των αρχαιρεσιών του 

Συλλόγου μας. Μέσα σε κλίμα πόλωσης και αποπροσανατολισμού από τις άλλες παρατάξεις, 

η ΕΣΑΚ-Σ έδωσε με αποφασιστικότητα και συνέπεια τη μάχη με άνισους όρους. Στο 

ενδεκαμελές Δ.Σ. κατέλαβε μια έδρα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μέσα σε αυτό 

το κλίμα μας τίμησαν με την ψήφο τους. 

Συνάδελφοι,σες, 

Ο συσχετισμός δυνάμεων στον ΣΣΤΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος και αρνητικός για 

τους συναδέλφους συνταξιούχους, καθώς δεν βοηθάει σε αλλαγή κλίματος και αγωνιστική 

γραμμή για τις διεκδικήσεις. Το νέο Δ.Σ. ήδη συγκροτήθηκε σε σώμα από τις δύο 

παρατάξεις (Δημοκρατική Συνεργασία 5 έδρες και ΔΕΚΣ 2 έδρες). Η θέση της ΕΣΑΚ-Σ ήταν: 

«Κανένας αποκλεισμός, συμμετοχή όλων των παρατάξεων στην συγκρότηση του 

ΔΣ, και αμέσως μετά, στην εθιμοτυπική επίσκεψη στην Διοίκηση της ΤτΕ, 

υπενθύμιση από όλους μας της υποχρέωσής της να εφαρμόσει την απόφαση του 

ΣΤΕ, δηλαδή να σταματήσουν από 1/1/2019 οι κρατήσεις των Ν. 4051, 4093/12 

που έχουν κριθεί και αντισυνταγματικοί». Η πρόταση αυτή, που θα συνέβαλε στο να 

αλλάξει το κλίμα στο ΣΣΤΕ και θα έδινε ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς την Διοίκηση, δυστυχώς 

απερρίφθη.  

Την Τρίτη 16/4/2019 το Δ.Σ. θα συνεδριάσει για το προγραμματισμό δράσης του για την 

επόμενη διετία. Η ΕΣΑΚ-Σ περιληπτικά προτείνει:  

1) Στην ΤτΕ  

 άμεση κατάργηση από 1/1/2019 των Ν.4051, 4093/12  

 Άμεση εφαρμογή των καταστατικών των ταμείων 

 Μέτρα βελτίωσης των όρων των δανείων 

 Επαναφορά της επιδότησης για επισκέψεις στα άγονα νησιά 

 Τροποποίηση του καταστατικού με 15-μελές Δ.Σ. 



 

 Ενίσχυση του Ταμείου Υγείας και περιφρούρηση του αυτοδιαχειριστικού, 

συλλογικού χαρακτήρα του κ.ά. 

2) Δράση του ΣΣΤΕ κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, αφού συνεχίζεται η μείωση των 

συντάξεων μας (έχει ψηφιστεί η μείωση του αφορολόγητου ορίου, συνεχίζεται η 

αφαίμαξη από τον ΕΝΦΙΑ, κλπ.) με την σύμφωνη γνώμη και καθοδήγηση της ΕΕ, 

ΔΝΤ, ΕΚΤ, γιατί αυτή η πολιτική εξυπηρετεί τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. 

3) Συμπόρευση με το διεκδικητικό, ταξικό σ.κ., τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές 

οργανώσεις που εκπροσωπούν σήμερα τη συντριπτική πλειοψηφία των 

συνταξιούχων της χώρας και διεκδικούν  

1. Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που μας έχουν επιβληθεί 

2. Την άμεση χορήγηση του δώρου Πάσχα 

3. Δημόσια κοινωνική ασφάλιση 

4. Δωρεάν υγεία παιδεία πρόνοια υψηλού επιπέδου 

5. Άμεση εφαρμογή των θετικών αποφάσεων των δικαστηρίων  

6. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κ.α. 

Οι θεωρίες «να κοιτάξουμε το μαγαζάκι μας», «ξεχάστε τους άλλους συνταξιούχους’, 

όχι μόνο μας απομονώνουν από τους φυσικούς μας συμμάχους, αλλά είναι και 

επικίνδυνες… 

Συνάδελφοι,σες  

Η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, σημερινής και της όποιας αυριανής, συνεχίζεται και 

εντείνεται. Για το επόμενο διάστημα τίποτα καλό δεν προμηνύεται για συνταξιούχους, 

εργαζόμενους, νεολαία, όχι μόνον από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται, 

αλλά και από τις εξαγγελίες των κομμάτων που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο. 

Η ΕΣΑΚ-Σ θα συνεχίσει να αγωνίζεται από καλύτερη θέση, βελτιώνοντας τις παρεμβάσεις 

μας για λύσεις στα δίκαια αιτήματα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να 

αναλογιστούν τι θα επακολουθήσει την επόμενη μέρα των πολιτικών εκλογών, 

όταν θα χρειάζεται ενίσχυση των αγώνων και των παρεμβάσεων μέσα κι έξω από τη Βουλή, 

και να συμπορευτούν μαζί μας στην ΤτΕ για ένα καλύτερο αύριο. 

 

ΕΣΑΚ-Σ 

 


