
ΤΝΣΟΜΟ ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Η ανακοίνωση - πρόσκληση που ακολουθεί εγκρίθηκε και υπογράφηκε 

από δεκάδες συναδέλφους που παρευρέθηκαν στην πρώτη ανοικτή και 

δημόσια συνάντηση συνταξιούχων, που πραγματοποιήθηκε στις 

20/11/2012 στην Αθήνα στα νέα γραφεία του .Τ.Σ.Ε. επί της οδού Λέκκα 

23-25. Η συλλογή υπογραφών  των συναδέλφων που επιθυμούν να 

στηρίξουν την ενωτική προσπάθειά μας, συνεχίζεται, τόσο από 

συνταξιούχους της Αθήνας, όσο και από εκείνους της περιφέρειας.   

Tην Σρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.30 π.μ. στα 

γραφεία του ΤΣΕ Λέκκα 23-25, 2
ος

 όροφος, θα 

πραγματοποιηθεί νέα συνάντησή μας. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Θέινπκε λα θαιέζνπκε όινπο όζνπο ζπκθσλνύλ καδί καο, λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο αλεμάξηεηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ελόηεηαο ζηνλ ρώξν ησλ ζπληαμηνύρσλ. Σήκεξα πνπ ε 

αιήζεηα ηνπ θνκκαηηθνύ θξάηνπο, ηεο δηαπινθήο θαη ηεο θνκκαηηθνπνηεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο είλαη γπκλή κπξνζηά ζηηο επζύλεο ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηώλνπκε, ζέινπκε κε 

ηελ ελόηεηά καο λα θαηαζηήζνπκε παξειζόλ όια όζα θαηάθεξαλ λα καο δηαρσξίζνπλ θαη λα 

καο απνδπλακώζνπλ.  

Πνιινί από εκάο είρακε κηα κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε δξαζηεξηόηεηα ζηα ζπλδηθαιηζηηθά 

πξάγκαηα ηνπ ρώξνπ καο (ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνύρσλ), ελώ άιινη δξαζηεξηνπνηνύκεζα πην 

ελεξγά γηα πξώηε θνξά. Πηζηεύνπκε πωο, κπξνζηά ζηε ζύειια ησλ κλεκνλίσλ πνπ δελ ιέεη λα 

θνπάζεη, απαηηείηαη απ’ όινπο καο κηα ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά. Σηε ζεκεξηλή επνρή ηωλ ζπλερώλ 

επηζέζεωλ ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηα δηθαηώκαηά καο, κόλνλ αγσληδόκελνη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ κπνξεί λα 

έρνπκε ειπίδα επηηπρίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο. Η ππεξάζπηζή ηνπο δελ είλαη ζπληερληαθόο 

ζπλδηθαιηζκόο, όπωο θάπνηνη επίκνλα θαηαγγέιινπλ, αιιά εζηθή ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ καο 

απέλαληη ζηνπο εαπηνύο καο θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο, ζηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο γεληέο ηνπ ρώξνπ 

καο. Πξέπεη λα πξνρωξήζνπκε ωο ζπληαμηνύρνη ηεο ΤηΕ θαη ρσξίο θακίαο κνξθήο δηαρσξηζκνύο 

πνπ απνλεπξώλνπλ ην θίλεκα ηνπ ρώξνπ καο θαη καο νδεγνύλ ζηελ παξαίηεζε θαη ηελ 

ππνηαγή.  
 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο καο λα νηθνδνκεζεί ε ζπλδηθαιηζηηθή καο πξνζπάζεηα κε βάζε 

ηελ θξηηηθή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ πηζαλόλ αξθεηνί βηώλνπλ επί πνιιά ρξόληα ζηνλ Σύιινγν ηωλ 

Σπληαμηνύρωλ, ελώ άιινη ηελ εηζπξάμακε πξόζθαηα. Αλ όκωο αλαηξέμεη θαλείο ζηα όζα 

θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά ηωλ ζπλεδξηάζεωλ ηνπ Δ.Σ. ή ζηα όζα δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ 

ηειεπηαία έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε ζέκα ηελ αγνξά ηνπ θηηξίνπ ζηελ Φ. Λαδά (αγνξά πνπ 

επηπρώο καηαηώζεθε), αξθνύλ γηα λα θαηαλνεζεί γηαηί δελ κπνξεί θαλείο λα ζηωπήζεη. Η επηινγή 

δηαρσξηζκνύ από ηνλ ΣΥΤΕ θαη ηελ κε θνηλή ζπγθαηνίθεζε ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρωλ ζηνλ λέν 

ρώξν γξαθείωλ ζηελ Λέθθα 23-25 θαη ε απόθαζε δηαθνπήο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΣΥΤΕ, εθθξάδνπλ 



ηελ αδπλακία νξηζκέλωλ λα αθνινπζήζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα θαη πξηλ θαη πάλω απ’ όια 

απηή ηεο ΕΝΟΤΗΤΑΣ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ΤηΕ.  

 Δπζηπρώο, ζε κηα πνιύ δύζθνιε πεξίνδν πνπ απαηηνύληαη ιεπηνί ρεηξηζκνί ζηα ζέκαηα ηωλ 

ζπληάμεώλ καο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο), θάπνηνη πξνζθεύγνπλ ζε πξάμεηο ππνλόκεπζεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ καο. Αιήζεηα, ζηελ επνρή κηαο ηόζν κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη επίζεζεο ζε 

ζεζκνύο όπωο πξόζθαηα ζηα Τακεία Υγείαο κέζω ΕΟΠΥΥ, πόζν εμππεξεηεί ε ππνλόκεπζε 

ζεζκώλ όπωο π.ρ. απηή ηνπ Πξνκεζεπηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ; Αλαξωηηόκαζηε, ηη είλαη απηό πνπ 

νδεγεί ζε ηέηνηεο επηινγέο; Δελ ζα έπξεπε λα ραίξνληαη όηαλ ππάξρνπλ λεόηεξνη ζπληαμηνύρνη κε 

δηάζεζε πξνζθνξάο; 
 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Με ηελ πξωηνβνπιία ηνπ ΣΥΤΕ θαη ηε κεγάιε απεξγία ηνπ 2008, ηα ηακεία καο είλαη ζήκεξα 

ζηελ Τξάπεδα. Οη ζεζκνί αζθαιηζηηθνύ θαη θνηλωληθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπκε θαηαθηήζεη θαη ην 

απηνδηαρεηξηδόκελν Τακείν Υγείαο, πξέπεη λα πεξηθξνπξεζνύλ κε ΕΝΟΤΗΤΑ θαη θαηάιιεινπο 

ρεηξηζκνύο. Αζθαιώο θαη ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα είκαζηε έηνηκνη αλ ρξεηαζηεί, ελ ελεξγεία 

θαη ζπληαμηνύρνη, λα ηα ππεξαζπηζηνύκε καρεηηθά κε αθόκα  κεγαιύηεξε δύλακε θαη από απηήλ ηνπ 

2008. Σηελ θαηεύζπλζε απηή, ν ξόινο ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρωλ πνπ ζπκκεηέρεη ζε όια ηα όξγαλα 

δηνίθεζεο ηωλ “αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ”, δελ είλαη ππνδεέζηεξνο θαη ζπκπιεξσκαηηθόο απηνύ ηνπ 

ΣΥΤΕ, αιιά ηζόηηκνο θαη ίζσο πην ζεκαληηθόο ζην δήηεκα ηεο ελόηεηαο ηωλ δύν Σπιιόγωλ. Με ηηο 

ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί θαη ηηο ζπλερείο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, απαηηείηαη γλώζε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε, γεγνλόο πνπ απαηηεί παξάιιεια 

θαη ηελ θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ΣΥΤΕ. Επνκέλωο, αληί λα επηιέγνπκε ηνλ 

απνκνλσηηζκό από ηνπο ελ ελεξγεία, ζα έπξεπε λα θάλνπκε πξνηάζεηο ζεζκνζεηεκέλεο θνηλήο 

πνξείαο ησλ δύν Σπιιόγσλ γηα ηελ ράξαμε ηεο απαξαίηεηεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο, γεγνλόο 

πνπ δελ ππνθξύπηεη ζθέςεηο γηα δήζελ δηάιπζε ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ, όπσο νξηζκέλνη 

δηαηείλνληαη, αθνύ θάηη ηέηνην είλαη αδύλαηνλ κε ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην.  
 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Εκείο πνπ ππνγξάθνπκε απηή ηελ αλαθνίλωζε, θαινύκε όινπο εθείλνπο πνπ επηζπκνύλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηά καο απηή  λα επηθνηλωλήζνπλ καδί καο. Καινύκε επίζεο θαη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ζέινπλ λα δηνξγαλώζνπλ ελεκεξωηηθέο ζπγθεληξώζεηο ζε 
κεγάια πεξηθεξεηαθά θέληξα, λα έιζνπλ ζε επαθή καδί καο. 

 

Νέα συνάντηση την Σρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 

ώρα 10.30 π.μ., Λέκκα 23-25, 2ος όροφος  

 
Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

H πποζωπινή Επιηποπή ηηρ  Νέαρ  Σςνδικαλιζηικήρ  Ενόηηηαρ 

 
Για τις ανάγκες επικοινωνίας με την Επιτροπή 

Ευσταθίου Κώστας 6944-609612  Κάθε Σρίτη 11.00 – 13.00 

Μελισσείδου Ελένη 6972-410942   210-3650124 

Μοσχονησίου Βάσω 6979-199124                        ίνα 16 

Χαϊδούτης τέλιος 210-9332125     email:SESYNT.TE@gmail.com 

 

Σας εστόμαστε ο Καινούργιος Χρόνος να σας υέρει προσωπική και 
οικογενειακή Υγεία και Εστστία 

 


