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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Με αφορμή τη νέα επίθεση στο ασφαλιστικό (και όχι μόνο) από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  

- ΑΝΕΛ θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

1. Η κυβέρνηση συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) καταργεί 

σταδιακά το δικαίωμα, το αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης. Επιχειρεί ν’ απαλλάξει το 

κράτος και τους εργοδότες από τις υποπχρεώσεις τους φορτώνοντας όλα τα βάρη της 

ασφάλισης στους ίδιους τους ασφαλισμένους, ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της 

ιδιωτικής ασφάλισης μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

2. Στα ασφαλιστικά ταμεία, από το 1950 μέχρι σήμερα έχουν «κλαπεί» πάνω από 80δις 

ευρώ (σχέδον άτοκες οι καταθέσεις τους από το 1950 έως το 1984 στην ΤτΕ, 

τζογάρισμα βάσει νόμου στο χρηματιστήριο, κούρεμα ομολόγων PSI, εισφοροδιαφυγή, 

ανεργία κλπ) 

3. Με αλεπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόμους (όλοι ψηφίστηκαν για να σώσουν εμάς 

και τα ταμεία, όπως για παράδειγμα οι Νόμοι Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά, Λοβέρδου, 

Κουτρουμάνη, Βρούτση, κ.α.),  μειώθηκαν δραματικά οι συντάξεις όλων των 

Ελλήνων και φυσικά και των Τραπεζοελλαδιτών. Αυτή ήταν η μοναδική επιδίωξή 

τους και όχι φυσικά να σώσουν τα ταμεία. 

4. Σήμερα στο έντυπο της σύνταξής μας βλέπουμε αρκετές περικοπές επί της 

καταβαλλόμενης σύνταξης και όχι της δικαιούμενης (άλλη μια νόμιμη «κλοπή»), 

περικοπές της 13ης και 14ης σύνταξης και πάει λέγοντας.  Απίστευτη ληστεία που 

κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει. 

5. Θυμίζουμε ότι για τις συντάξεις αυτές έχουν καταβληθεί τεράστιες εισφορές πχ. στην 

ΤτΕ, για τη σύνταξη μόνο, καταβάλλονται επί όλων των αποδοχών και σήμερα 

10% και 23% περίπου, από υπαλλήλους και εργοδότη. 

6. Μάλιστα και τώρα, ως συνταξιούχοι, κληθήκαμε να καταβάλλουμε 2,2% εισφορές στο 

λογαριασμό μετεργασιακών παροχών!!! που είναι κομμάτι της επικουρικής για την 

οποία πληρώναμε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαλληλικής μας θητείας.  

7. Αν και η ΤτΕ έχει καταστεί ασφαλιστικός φορέας των υπαλλήλων της, όλο και 

ψάχνεται!!! Δημιούργησαν τον λογ/σμο μετεργασιακών παροχών μειώνοντας 

αντίστοιχα την επικουρική μας σύνταξη. 

8. Θα περίμενε κανένας ότι στο σήριαλ αυτό υπάρχει ένα τέλος.  Όμως να που και 

σήμερα θέλουν να μεταφέρουν τον λογ/σμο σε ασφαλιστική εταιρεία με κάποια 

μορφή. Και ας μη γελιόμαστε έπεται και συνέχεια. 

9. Οι συνταξιούχοι και οι εν ενεργεία  πρέπει να σκεφτούν πόσες φορές εργοδότες και 

συνδικαλιστικές ηγεσίες μας έταζαν ότι εξαιρούμαστε από τα μέτρα, ότι είμαστε 
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ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα!!! κλπ. Όμως ας σκεφτούν κα το εξής: η ΤτΕ ως 

Υποκ/μα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει υπογράψει και τα 3 μνημόνια, είναι 

δηλαδή βασικός φορέας και στυλοβάτης  αυτής της αντεργατικής πολιτικής… 

10. Όλα αυτά τα χρόνια εγκληματικές ευθύνες έχουν οι συνδικαλιστικές  ηγεσίες και 

του χώρου μας (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΔΕΚΣ, ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ). Αυτές δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καλλιεργούν: 

 Την απομόνωσή μας από όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους (λες και 

είμαστε οι εκλεκτοί επί της γης ) 

 ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ότι δήθεν θα εξαιρεθούμε από τα μέτρα 

 ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ότι τα δικαστήρια θα δώσουν  λύσεις, και το κυριότερο: 

 ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΒΑΖΟΥΝ 

«ΠΛΑΤΗ», ενώ το θράσσος ορισμένων  φθάνει στο σημείο ότι πρέπει να 

ευχαριστούμε κιόλας βουλευτές που μας βοήθησαν για το α ή το β ζήτημα 

ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΕΙ του Αντεργατικούς  νόμους και τα μνημόνια. 

(Κουσελάς, Πρωτόπαππας, Μπαλαούρας κ.α)  

 Με τα επαγγελματικά ταμεία, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες βάζουν 

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ μαζί με την Κυβέρνηση στην κοινωνική ασφάλιση. 

 

11. Η ΕΣΑΚ-Σ απαιτεί: 

 Να μην υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξιμες αποδοχές μας. 

 Εφαρμογή των καταστατικών των Ταμείων μας. 

 Κύρια σύνταξη όπως ορίζεται, στο 80% του τελευταίου μισθού μας. 

 Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 

 Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Να σταματήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. 

 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Η λύση των προβλημάτων μας (που είναι κοινά με αυτά των υπόλοιπων 

συνταξιούχων της χώρας) , βρίσκεται στην συμπόρευση, στην ενότητα δράσης, στον 

ΑΓΩΝΑ, στη συσπείρωση στο Π.Α.ΜΕ. και στην ΕΣΑΚ-Σ στην ΤτΕ. 

 Βάλτε τέλος στις αυταπάτες που καλλιεργεί και η σημερινή Κυβέρνηση και οι γνωστές 

συνδικαλιστικές ηγεσίες που τη στηρίζουν. 

 

Παίρνουμε μέρος μαζικά στις συγκεντρώσεις του Π.Α.ΜΕ.,  

σ’ όλη τη χώρα. 

Στις 12 Νοέμβρη στην ΑΘΗΝΑ στην Ομόνοια στις 10:30 π.μ. 
 

 

ΕΣΑΚ-Σ 
 

 


