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Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 
 

Σε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο αλαθνίλσζήο καο ην κήλα Γεθέκβξην 2012 θαη 
όπσο ζαο ελεκεξώζακε, ζπλαληεζήθακε γηα δεύηεξε θνξά ζε δεκόζηα θαη αλνηθηή 
ζπγθέληξσζε ζηε Λέθθα 23-25, ζηα λέα γξαθεία ηνπ ΣΥΤΕ. Ο ιόγνο ηεο επηκνλήο καο 
γηα ζπγθεληξώζεηο ζηνλ εληαίν ρώξν γξαθείσλ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ζηελ 
Λέθθα, είλαη πξνθαλήο. Θέινπκε από ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηάο καο λα ηνληζζεί ε 
ζεκαζία πνπ έρεη γηα καο ε αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη ζπγθαηνίθεζε κε ηνλ ΣΥΤΕ, 
ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ν ρώξνο καο βάιιεηαη παληαρόζελ.  

Παξά ηηο ζνβαξέο ελζηάζεηο πνπ επζύο εμ αξρήο ζέζακε κε ηελ πξαθηηθή ηνπ 

ζεκεξηλνύ πξνεδξείνπ ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ καο θαη ηεο ελόηεηαο 

ηνπ ρώξνπ, ε επηινγή καο θάζε άιιν παξά ζθνπό έρεη λα κεηώζεη ηελ αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο ζπιινγηθήο καο δξάζεο κέζα από έλαλ ηζρπξό ζύιινγν 

ζπληαμηνύρσλ. Μόλν πνπ απηό δελ κπνξεί λα γίλεη ζε αληαγσληζκό θαη 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο ελ ελεξγεία, νύηε αζθαιώο κε ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ζπλαδέιθσλ 

καο ζπληαμηνύρσλ. Σήκεξα πνπ είλαη από όινπο νξαηέο νη επζύλεο ηνπ θνκκαηηθνύ 

θξάηνπο, ηεο δηαπινθήο θαη ηεο θνκκαηηθνπνηεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

ζέζακε θύξην θαη βαζηθό ζηόρν ηεο πξνζπάζεηάο καο, δηαηεξώληαο κόλν όζα καο 

ελώλνπλ, λα θαηαζηήζνπκε παξειζόλ όια όζα θαηάθεξαλ λα καο δηαρσξίζνπλ θαη 

λα καο απνδπλακώζνπλ.  

Έηζη, είλαη θηινδνμία καο κέζα από ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Νέαο Σπλδηθαιηζηηθήο 

Ελόηεηαο ρσξίο θνκκαηηθνύο θαη παξαηαμηαθνύο δηαρσξηζκνύο, ζηε βάζε θαη κόλν 

ησλ δηθώλ καο αλαγθώλ θαη δηθαησκάησλ, λα ζπκβάιινπκε ζηελ ύπαξμε ελόο 

Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ ηθαλνύ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ. Δλόο 

Σπιιόγνπ πνπ ζα αζρνιείηαη απνηειεζκαηηθά κε ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο ΤηΔ, αθνύ ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά δεηήκαηα είλαη 

πξνβιήκαηα όισλ θαη δελ αθνξνύλ κόλνλ ηνπο ελ ελεξγεία  ή ηνπο ζπληαμηνύρνπο.  
 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Σηελ επνρή ηεο θαηαηγίδαο ησλ κλεκνλίσλ ηεο ύθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ησλ 

ζπλερώλ κεηώζεσλ ησλ κηζζώλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ηεο θνξνινγηθήο αθαίκαμεο θαη ηεο 

ππνβάζκηζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο θαη ελ γέλεη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ρξεηαδόκαζηε 

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ -ΕΝΟΤΗΤΑ. Γελ είλαη απνδεθηή θακηά ινγηθή δηαίξεζεο θαη 

δηαρσξηζκνύ. Η “νηθνγέλεηα” ηεο ΤηΔ ζην ζύλνιό ηεο, πξέπεη κε γλώζε ησλ δπζθνιηώλ 

ηεο πεξηόδνπ θαη ησλ ιεπηώλ ρεηξηζκώλ πνπ απαηηνύληαη, λα θηλεζνύκε κε 

απνθαζηζηηθόηεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο. 

 Σηελ ΤηΔ από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, πξνβιέθζεθαλ θαηαζηαηηθά θαη 

ζεζκνζεηήζεθαλ αλεμάξηεηνη θαη απηνδηαρεηξηδόκελνη θνξείο ζπληαμηνδόηεζεο, 

αζθάιηζεο θαη πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, όρη γηα λα δηαθξίλεηαη έλαληη ηεο 

ππόινηπεο θνηλσλίαο, αιιά γηα λα κελ έρεη αλάγθε ηεο θξαηηθήο ή άιιεο ελίζρπζεο, 

γεγνλόο πνπ ζα ππέζθαπηε ην θύξνο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο. Γελ είλαη επνκέλσο 

απνδεθηή, ε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ καο 

δηθαησκάησλ από εμσηεξηθνύο θνξείο θαη καλδαξίλνπο ηνπ ππνπξγείνπ (“ΗΓΙΚΑ Α.Δ.”), 

αληί ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ηεο Τξάπεδαο, ζηελ νπνία πεξηήιζαλ πιένλ ηα 



ηακεία καο. Έρνληαο επνκέλσο ζπλείδεζε ησλ ζνβαξώλ θηλδύλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηηο πξνζπάζεηεο απηέο γηα ην ζύλνιν ησλ παξνρώλ καο, ζε θύξηα θαη επηθνπξηθή 

ζύληαμε, αιιά θαη γηα ηελ απηνηειή ιεηηνπξγία ηνπ Τακείνπ Υγείαο εθηόο ΔΟΠΥΥ, 

θαηαλνείηαη γηαηί δελ ππάξρεη ην παξακηθξό πεξηζώξην ζπλέρηζεο ηεο ζεκεξηλήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπιιόγνπ καο. Μηα ιεηηνπξγία πνιιώλ ρξόλσλ καθξηά από ηελ γλώζε 

θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ δηαρσξίδεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζε παιηνύο θαη λένπο, κηθξόβαζκνπο ή κεγαιόβαζκνπο θαη πνπ 

αδπλαηώληαο λα θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε θαηάθηεζεο κηαο ηζρπξήο ελόηεηαο ηνπ 

ζπλόινπ “ηεο νηθνγέλεηαο” ηεο ΤηΔ, έπιεμε ηηο ζρέζεηο ηνπ Σπιιόγνπ καο κε ηνλ ΣΥΤΕ. 
 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Σηε Νέα Σπλδηθαιηζηηθή Ελόηεηα έρνπλ ηε ζέζε ηνπο ΟΛΟΙ νη ζπλάδειθνη 

ζπληαμηνύρνη, αλεμάξηεηα ησλ ηδενινγηθώλ ηνπο πεπνηζήζεσλ ή αθόκα θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο κέρξη ζήκεξα ζε δηαθνξεηηθά παξαηαμηαθά ςεθνδέιηηα. Η ζπκκεηνρή 

ζηελ πξνζπάζεηά καο είλαη αλνηθηή ζε όινπο όζνπο ζέινπλ λα ζπγθξνηήζνπκε κηα 

αξξαγή ελόηεηα γηα ηελ πξνώζεζε απνηειεζκαηηθά ηεο δξάζεο καο γηα: 
 

1. Δεκηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε ελόο ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ θνηλή 

αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνπο 

ζπλαδέιθνπο. Έηζη ζα νηθνδνκεζεί ζηαζεξή ζρέζε θαη ζπιιεηηνπξγία ΣΥΤΕ θαη 

Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ. 

2.  Υπεξάζπηζε ησλ ζπληάμεώλ καο από ηελ θαηαηγίδα ησλ κλεκνλίσλ, απόθξνπζε 

κε θάζε ηξόπν, ηεο επηρεηξνύκελεο ζπξξίθλσζήο ηνπο πέξαλ  ησλ θαηαζηαηηθώλ 

πξνβιέςεσλ ηεο αλεμάξηεηεο ΤηΔ θαη ησλ ζπκθσλεζέλησλ κε ηηο ΣΣΕ. 

3. Λεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ απνλνκήο θαη θαηαβνιήο ζπληάμεσλ όπσο αξκόδεη 

ζε νξγαληθά ηκήκαηα ηεο αλεμάξηεηεο ΤηΔ, απόθξνπζε ινγηθώλ παξαβίαζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο από νπνηνπζδήπνηε εμσηεξηθνύο θνξείο.  

4. Πξνζαξκνγή ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ κε 

βάζεη ηηο πξνζδνθώκελεο ζπληάμηκεο απνδνρέο. Υπνινγηζκόο ησλ θξαηήζεσλ θαη 

ηνπ θόξνπ, κε βάζεη ην θαζαξό πνζό ηεο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο.  

5. Πξνζπάζεηα Βαζκηαίαο θαη Σηαδηαθήο επαλαζύλδεζεο ησλ ζπληάμεσλ κε ηηο 

απνδνρέο ησλ ελ ελεξγεία, όπσο ίζρπε παιαηόηεξα θαη πξνβιέπεηαη από ηα 

θαηαζηαηηθά ησλ ηακείσλ. 

6. Υπεξάζπηζε ηεο ζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τακείνπ Υγείαο, απόθξνπζε θάζε 

πξνζπάζεηαο έληαμήο ηνπ  ζε ινγηθέο ΕΟΠΥΥ. 

7. Σηήξημε ηεο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο. 
 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Καινύκε όινπο όζνπο ζηελ ζεκεξηλή θξίζηκε πεξίνδν ζπκθσλνύλ κε ηελ 
πξσηνβνπιία καο,  λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο. Απεπζπλόκελνη ηδηαίηεξα ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηθέξεηαο, ηνπο θαινύκε λα δηνξγαλώζνπλ ελεκεξσηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο ζε κεγάια πεξηθεξεηαθά θέληξα, γηα λα έιζνπκε ζε άκεζε  επαθή καδί 
ηνπο. 

 
Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

 


