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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι, σες 

1. Το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. συνεδρίασε 9/5/2019 και αποφάσισε πάλι να στείλει επιστολή 

στο σύνολο των μελών του Γ.Σ. της Τράπεζας (αντί των 2 Γεν. Συμβούλων που είχε 

στείλει το προηγούμενο διάστημα) με αίτημα την παύση των κρατήσεων των νόμων 

4051,4093/2012 καθώς και τη «13η σύνταξη» μετά τις εξαγγελίες του 

Πρωθυπουργού. 

Στο Δ.Σ. η ΕΣΑΚ-Σ επανέφερε την πρόταση της για την εθιμοτυπική 

συνάντηση ΟΛΟΥ του Δ.Σ. με τη Διοίκηση (κάτι που εδώ και χρόνια οι 

πλειοψηφίες του Δ.Σ. έχουν αντιδημοκρατικά απορρίψει προτιμώντας να 

συναντώνται μόνοι τους με την εκάστοτε Διοίκηση της ΤτΕ!!!!!). Μία τέτοια 

συνάντηση που προτείνει η ΕΣΑΚ-Σ εκτιμάμε ότι δίνει άλλη δυναμική και αλλάζει το 

κλίμα. Βγαίνουν συμπεράσματα για το που πάνε τα πράγματα ….. 

Άλλωστε το ίδιο έκανε μόλις πριν λίγες μέρες το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας 

και στη συνάντηση αυτή έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εφ΄ όλης της ύλης για 

τα θέματα του Ταμείου Υγείας. Αυτοί λοιπόν που τορπιλίζουν αυτονόητα δικαιώματα 

όλων των μελών του Δ.Σ. και έχουν μία τέτοια συμπεριφορά, δεν μπορούν να 

επικαλούνται ότι «…. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει 

απόλυτη ομοφωνία …» (Ανακοίνωση Σ.Σ.Τ.Ε. 10/5/2019), πολύ περισσότερο που 

όλοι αυτοί στήριζαν και στηρίζουν τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων.   

2. Η Κυβέρνηση μπροστά στις επικείμενες αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και 

κάτω από τις συνεχείς (150) κινητοποιήσεις χιλιάδων συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, 

εξήγγειλε μέτρα για τα οποία έγινε αναφορά στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. Με τις μειώσεις 

των εισοδημάτων που έχουμε υποστεί, η ΕΣΑΚ-Σ δεν υποτιμά καμμιά παροχή. Θα 

θέλαμε όμως να σημειώσουμε ότι, σε αντίθεση με τους εκπρόσωπος των άλλων 

παρατάξεων, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ, σχολιάζοντας τα μέτρα, είπε μεταξύ άλλων 

και τα εξής: οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν αφαιρέσει από τα ασφαλιστικά ταμεία 

πάνω από 80 δις ευρώ, και το αίτημα – σύνθημα των συνταξιούχων «ΦΕΡΤΕ 

ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ» ακούγεται όλο και πιο δυνατά .  



 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ δεν απεμπολεί ούτε αυτό το αίτημα, όταν μάλιστα τις συντάξεις μας τις 

έχουμε πληρώσει και με το παραπάνω με τις εισφορές μας. Παλεύει με όλους 

τους συνταξιούχους για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ. 

 Η τακτική «σου παίρνω 10 για να σου δώσω 1 πριν τις εκλογές» που εφαρμόζει και 

η σημερινή Κυβέρνηση, όχι μόνο είναι κοροϊδία, αλλά υποδηλώνει ότι μετά τις 

εκλογές η επόμενη μέρα διαγράφεται ιδιαίτερα σκληρή, όπως άλλωστε φαίνεται και 

από τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Αυτό πρέπει να 

προβληματίσει ιδιαίτερα όλους μας. Ας μη ξεχνάμε και το βασικό: ότι δηλαδή τα 

μέτρα αυτά συνοδεύονται με νέα μέτρα υπέρ του κεφαλαίου (μείωση φορολογίας 

μετοχών, κερδών, νέες φοροαπαλλαγές κ.λ.π). Αυτή η κοροϊδία της Κυβέρνησης 

εγκωμιάστηκε, όχι μόνο από τους «Εν Δράσει», αλλά και από τη «Δημοκρατική 

Συνεργασία» του Προέδρου του Συλλόγου… 

3. Ο λαός που επί χρόνια βλέπει το ίδιο έργο, στη λογική «του μικρότερου κακού», 

βαλτώνει όλο και πιο πολύ. Βλέπει ότι οι σύγχρονες ανάγκες του δεν ικανοποιούνται. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο οι αγώνες μπορούν να βάλουν φρένο 

σε αυτές τις πολιτικές, να δώσουν λύσεις, δύναμη και ελπίδα για να 

ζήσουμε αξιοπρεπώς. Στις επικείμενες εκλογές να ισχυροποιήσουμε 

αυτούς που παλεύουν με ανιδιοτέλεια και στηρίζουν με συνέπεια μέσα και 

έξω από τη Βουλή τα πραγματικά και δίκαια αιτήματά μας. 

ΕΣΑΚ-Σ 

  

Υ.Γ. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία τις απόψεις και 

προτάσεις που διατυπώνονται από διάφορες πλευρές για διάφορα θέματα του 

Ταμείου Υγείας (πρόταση της ΠΑΣΚΕ για σύμβαση πρόσθετης νοσοκομειακής περίθαλψης 

με ασφαλιστική εταιρεία με νέα επιβάρυνση ασφαλιστικής εισφοράς μας (!!!), απόψεις 

κατά της δημιουργίας οίκου ευγηρίας και μυστηριώδης συλλογή υπογραφών από «αφανή 

ομάδα», παρέμβαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων (ΑΙΜ) στις 

Ευρωεκλογές, κ.ά.), και θα επανέλθουμε, αν καταστεί αναγκαίο, με ειδική ανακοίνωση. 


