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    ΑΚΑΡΠΗ Η ΠΡΩΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ Δ..  

 

 
Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 
 

Σηη ζημεπινή ζςνεδπίαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος Σςλλόγος 
Σςνηαξιούσυν, δελ ππήξμε απνηέιεζκα για ηην ζςγκπόηηζη ηος ζςμβοςλίος 

ζε ζώμα. Οι ζύμβοςλοι ηηρ ΝΔΑΣ ΣΥΝΓΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΝΟΤΗΤΑΣ, με ςπεςθςνόηηηα μπποζηά ζηη 
ζημεπινή καηάζηαζη, πξνέβεζαλ ζπλνπηηθά ζηελ παξαθάησ ηνπνζέηεζε πξόηαζε: 

 “Δίναι οπαηό ζε όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ μαρ, αιιά θαη ζε ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 
πυρ βπιζκόμαζηε μπποζηά ζε πολεμική πεπίοδο. Ο θνηλσληθόο πόιεκνο πος διεξάγεηαι καηά ηυν 
δικαιυμάηυν ησλ κηζζσηώλ θαη ζπληαμηνύρσλ, απαηηεί αληίζηνηρε δηάηαμε ησλ δπλάκεώλ καο, γηα 
λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ επίζεζε. Η ανάλητη ηυν θέζευν εςθύνηρ πξνέδξνπ θαη γξακκαηέα 
από ηοςρ εκπποζώποςρ ηος ζςνδςαζμού μαρ, εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηηρ απμονικήρ 
ζσέζηρ μαρ με ηοςρ εν ενεπγεία ζςναδέλθοςρ και ηον ΣΥΤΔ. Η ζςναγυνιζηική ζσέζη ηυν εκπποζώπυν 
μαρ με ηοςρ ζςναδέλθοςρ ηος ΣΥΤΔ είναι η καλύηεπη, αθού, όσι μόνον οι εκππόζυποι μαρ μέσπι 
ππόζθαηα καηείσαν ζηον ΣΥΤΔ ηα ανηίζηοισα αξιώμαηα πποέδπος γπαμμαηέα, αλλά και οι παπαηάξειρ ηιρ 
οποίερ εκπποζυπούζαν ζηον ΣΥΤΔ, εθθξάδνπλ θαη ζήκεξα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ Γ.Σ. 
ηνπ ΣΥΤΔ. Δξάλλος είναι γνυζηό ζε όλοςρ, πυρ η ζςνεπγαζία ηυν εκπποζώπυν μαρ ζηον ΣΥΤΔ, 
ζηάζεθε ε βάζε γηα ηε δηεμαγσγή κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηος μεγάλος αγώνα ηος 2008 και ηηρ 
μεηέπειηα ζςνέσειαρ ηος ΣΥΤΔ, κε ηελ έληαμε ησλ Τακείσλ ζηελ ΤηΔ. Δνώ εδώ και πάνυ από ένα 
σπόνο και μπποζηά ζηιρ ζςνεσείρ επιθέζειρ ζηα αζθαλιζηικά ηαμεία και ηιρ ζςνηάξειρ μαρ, είναι οι ίδιοι 
πος έσοςν διασειπιζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ θάθειν απηώλ ησλ ζεκάησλ θαη ηεο επίζεζεο πνπ 
δερόκαζηε από ηελ “ΗΓΙΚΑ Α.Δ.”, πνπ αλ απηή νινθιεξσζεί ζαλ Β’ θάζε, ζα αλαηξέζεη ηελ 
κεγάιε θαηάθηεζή καο ζην αζθαιηζηηθό.   

Η ππόηαζη ηος ζςνδςαζμού ηηρ ΝΔΑΣ ΣΥΝΓΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΝΟΤΗΤΑΣ γηα ζπγθξόηεζε ζηελ βάζε 
ελόο πξνγξάκκαηνο αλάινγνπ θαη αληίζηνηρνπ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε, είναι 
ππόηαζη εςθύνηρ πος δεν ςποηάζζεηαι ζε παλιέρ ανηιλήτειρ και νοοηποπίερ. Δξάλλος και οι άλλερ 
κινήζειρ, ηδηαίηεξα απηή ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο, καηά κόπον πξνεθινγηθά είρε ηαρζεί 
ςπέπ ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζςνεπγαζίαρ. Γεν θέλοςμε να έσοςμε απλά μια “θαξέθια”. Αν θα θέλαμε, ζηο 
λεγόμενο αναλογικό ανηιπποζυπεςηικό πος μαρ πποηείνοςν αςηοί πος δεν δέσθηκαν ηην ππόηαζή μαρ, 
δηθαηνύκαζηε απηήλ ηνπ πξνέδξνπ. Η λογική ηηρ ππόηαζήρ μαρ, είναι η ανάλητη εςθύνηρ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή δξάζε απέλαληη ζηελ επίζεζε πνπ δερόκαζηε ζηηο ζπληάμεηο καο, πος ζε λίγο αν 
δεν αναηπαπεί ζα κεηαηξαπνύλ ζε θηινδσξήκαηα. Η οςζία ηηρ ππόηαζήρ μαρ έσει να κάνει με διάθεζη 
για πποζθοπά και αθού μάλιζηα ζε κάθε πεπίπηυζη ο ζςνδςαζμόρ μαρ δεν έσει ηην πλειοτηθία ζηο 
Γ.Σ., αςηοί  πος θα ζςνεπγαζηούν και θα ζηηπίξοςν ηην πποζπάθεια μαρ , θα μποπούν εάν δεν 
αγυνιζθούμε με ζςνέπεια και αποηελεζμαηικόηηηα, να άποςν ηην εμπιζηοζύνη ηοςρ. Αρ μαρ δώζοςν για 
ένα εξάμηνο έζηυ ηώπα πος ηπέσει η επίθεζη ηηρ ΗΓΙΚΑ Α.Δ ηην εςθύνη και αρ δοκιμάζοςν ηιρ 
δεζμεύζειρ μαρ….” 

 
 Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 
 

Θα αθήζοςμε αζρνιίαζηεο θαη ζηελ θξίζε ζαο ηιρ πποηάζειρ πος έγιναν ζηο 
Γιοικηηικό Σςμβούλιο από ηιρ άλλερ πλεςπέρ. Δκ μέποςρ ηος ζςνδςαζμού ηηρ κ. 
Κληηοπάκη έγινε ππόηαζη πποεδπείος με ππόεδπο Πεηπόποςλο και γπαμμαηέα 
Βαμβακούζη. Οι ςπόλοιπερ Κινήζειρ, ππόηειναν ηο γνυζηό ανηιπποζυπεςηικό 
αναλογικό πποεδπείο. 

 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα ζπλέιζεη εθ λένπ ηελ Τξίηε 16/4/2013 ζηηο 10.30 
ην πξσί.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Νέα υνδικαλιστική ΕΝΟΣΗΣΑ 


