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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ 

 

Συνάδελφοι, σες, 

Χαιρετίζουμε και ευχόμαστε σ’ όλους εσάς και τις 
οικογένειές σας για το 2017, υγεία, ειρήνη αισιοδοξία και 
αγωνιστική ετοιμότητα. 

1. Τα δύο χρόνια που πέρασαν με κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θρυμματίστηκε η αυταπάτη όσων 
καλοπροαίρετα πίστευαν σε μια φιλολαϊκή 
διαχείριση και διακυβέρνηση. Η χώρα βρίσκεται 
«αισίως» στον 8ο χρόνο μιας βαθιάς κρίσης και 
τίποτα καλό δεν προμηνύεται για τους 
συνταξιούχους, εργαζομένους, νεολαία. Μπροστά 
στη νέα αξιολόγηση από τους «θεσμούς» 
προδιαγράφεται νέα πίεση σε συντάξεις, μισθούς, 
κοινωνικές παροχές. Αυξήθηκαν ήδη οι έμμεσοι 
φόροι, γίνονται συζητήσεις για να μειωθεί το 
αφορολόγητο όριο, διατηρείται ο ΕΝΦΙΑ, οι 
συντάξεις είναι συνεχώς στο επίκεντρο των 
συζητήσεων για μειώσεις τους φυσικά, ενώ η 
ανεργία πλήττει χωρίς έλεος τα παιδιά και τα 
εγγόνια μας. οι απαιτήσεις για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018 απαιτεί 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΕΤΡΑ, όλα «στην καμπούρα μας». 

 Η ΕΣΑΚ-Σ, «μέτωπο» σ’ αυτή την αντιλαϊκή 
επιδιώκει. Οι άλλες δυνάμεις ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ, ΑΥΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ (ανάλογα και με 
το ποιος είναι στην κυβέρνηση). 

2. Σήμερα οι άλλες παρατάξεις έχουν αντιπαραθέσει 
για το «ψίχουλο» των 300€ που εφάπαξ 
παραχώρησε η κυβέρνηση  κάτω από την πίεση 
των αγώνων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, 
αλλά και την αγανάκτηση των χιλιάδων 
συνταξιούχων. Η υποκρισία τους δεν έχει όρια, γιατί 
ούτε αυτό το ψίχουλο διεκδικούσαν. Θυμίζουμε ότι 
από το 2013 όταν συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ 
του Συλλόγου (Πρόεδρος Γοζαδίνος, Αντιπρόεδρος 
Ευσταθίου, Γ. Γραμματέας Πετρόπουλος) στο 
διεκδικητικό τους πρόγραμμα (ΑΝΑΚ ΣΣΤΕ 27/5/13, 
29/4/13) ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ των δώρων. 
Αντίθετα πάντα με επιμονή η ΕΣΑΚ-Σ πρόβαλλε, 
διεκδικούσε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε 13η, 14η 
σύνταξη. Δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας. 

3. Θυμίζουμε επίσης ότι στη συμφωνία Διοίκησης – 
ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ τον Ιούνιο του 2013 ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ 
ΠΑΛΙ ΠΛΗΝ ΕΣΑΚ-Σ συνυπέγραψαν και 
συμφώνησαν στη μετατροπή του λογαριασμού 
μετεργασιακών παροχών να «… αναθέσουν τη 
διαχείριση σε ασφαλιστική εταιρεία και τη μετεξέλιξή 
του σε επαγγελματικό ταμείο…». Η αγανάκτηση, η 
πίεση των συναδέλφων και της ΕΣΑΚ-Σ μετά το 
δημοψήφισμα τους ανάγκασαν προσωρινά να 
εγκαταλείψουν αυτήν την προοπτική.    

Για τις δύο, λοιπόν, μικρές αλλά θετικές εξελίξεις, 
ένα συμπέρασμα βγαίνει: Η υποκριτική στάση των 
άλλων δυνάμεων, εν αντιθέσει με τη σταθερή, 
διεκδικητική αλλά και αποτελεσματική δράση της 
ΕΣΑΚ-Σ.  

 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-Σ 

 

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, η ΕΣΑΚ-Σ που 
συμμετέχει στο ταξικό συνταξιουχικό κίνημα 
(Ομοσπονδίες ΙΚΑ, Δημοσίου, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΟΑΕΣ, ΝΑΤ, 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ), δίνει μάχες ενάντια: 

 στην αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ, ΔΝΤ που μαζί με την 
κυβέρνηση σαρώνουν τα πάντα για τα κέρδη του 
κεφαλαίου 

 στους εγκληματίες του ΝΑΤΟ, που ανάβουν 
ολόγυρα σπίθες πολέμου και συνθλίβουν χώρες και 
λαούς για τα συμφέροντά τους. 

Η ΕΣΑΚ-Σ πήρε μέρος στα μεγάλα συλλαλητήρια 
που διοργανώθηκαν στις 3/10/16 και το 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ στις 15/12/16 ξεκαθαρίζει προς κάθε 
κατεύθυνση: 

Με τις όποιες δυσκολίες δεν απεμπολούμε κανένα 
δικαίωμα μας. Μαζί με το ΠΑΜΕ συνεχίζουμε να 
παλεύουμε για: 

 κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 

 άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ 

 επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης 

 καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις μας 

 εφαρμογή των καταστατικών των Ταμείων 

 να σταματήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην Κοινωνική Ασφάλιση 

 περαιτέρω ελάφρυνση της εξυπηρέτησης των 
δανείων 

 να επανέλθει η παροχή της επιδότησης στα 
άγονα νησιά 

 την καταβολή, ως έκτακτη ενίσχυση, μιας 
πλήρους σύνταξης σε όλους μας. 

 

ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Με τη φιλοτιμία, την πρωτοβουλία και, χωρίς 
υπερβολή, τον ηρωισμό των συναδέλφων αναπτύσσεται 
η όποια δουλειά σε θέματα πολιτισμού στο Σύλλογό μας. 
Η οργανωμένη, επιτελική θεώρηση των θεμάτων, η 
συλλογική επεξεργασία, σχεδιασμός και υλοποίηση, 
έχουν γίνει εκ νέου μεγάλα ζητούμενα. 

Η καλή αρχή, με τις όποιες αδυναμίες, είχε γίνει 
πριν από δύο περίπου χρόνια, με τη συγκρότηση 
ανοιχτής Πολιτιστικής Επιτροπής, εκφυλίστηκε με 
ευθύνη της πλειοψηφίας του Δ.Σ., που μετά από 
ολιγάριθμες συνεδριάσεις, δεν τη συγκάλεσε ποτέ ξανά. 

Στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου 
(θεατρική ομάδα, ομάδες χορού, σεμινάρια 
επιμόρφωσης, αλλά και εκδρομές, αθλητικές 
διοργανώσεις κτλ.), τα μέλη της ΕΣΑΚ-Σ που 
συμμετέχουν θα συνεχίσουν να δίνουν το παρόν τους με 
τη διάθεση για προσφορά που τα διέπει. Απομένει στο 
νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις επικείμενες 
αρχαιρεσίες, να αντιμετωπίσει τα θέματα πολιτισμού ως 
αυτά που είναι: ζωτικά και όχι πάρεργα. 
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…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 
 

ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥΝ 
 

Στις 22 Μαρτίου του 2017 θα έχουμε εκλογές στο 
Σύλλογο. Τη διετία που πέρασε καμία αλλαγή του 
καταστατικού δεν έγινε. Καμία ανακοίνωση για το θέμα 
δεν εκδόθηκε. Έτσι οι εκλογές θα φέρουν ένα «νέο» 
11μελές Δ.Σ. Με δεδομένο και το εκλογικό σύστημα του 
Ν1264/82 που είναι ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ αναλογική θα πρέπει 
από την πρώτη κατανομή για να βγάλει ένας 
συνδυασμός έδρα να πάρει ποσοστό 9,1% (όταν στη 
Βουλή χρειάζεται μόνο 3%)!!! Μια απλή τροποποίηση 
έπειτα από συμφωνία όλων των δυνάμεων π.χ. για 
15μελές ΔΣ θα έριχνε το ποσοστό εκλογής στο 6,6%. 
Όμως ούτε αυτό θέλουν. Μ’ αυτή τη συμπεριφορά τους 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ γίνεται φανερό ότι 
επιδιώκουν  

 να μην έχουν «στα πόδια τους» την ΕΣΑΚ-Σ  

 να μην «ξεφυτρώσει» καμία νέα συλλογικότητα 

 να μην ανανεώνονται ούτε τα πρόσωπα στις 
παρατάξεις τους 

 να συνεχίσουν «ως ειδήμονες και σοφοί» τον 
παραγοντισμό τους και τον εκφυλιστικό τρόπο 
δράσης τους 

Άξιος ο μισθός τους… 

 

«ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ» 

 

Με ανακοίνωσή τους οι «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» 12/12/16 
αναφέρουν «… με την πρόσφατη παρέμβαση της 
κυβέρνησης και προσωπικά του ίδιου του 
Πρωθυπουργού της χώρας για την χορήγηση 13ης 
σύνταξης δηλαδή δώρου Χριστουγέννων!!! στους 
συνταξιούχους…» και πριν «αλέκτωρ λαλήσει» με 
επιστολή του ο Υπουργός Τσακαλώτος προς τους 
«θεσμούς» μεταξύ άλλων αναφέρει «… αναφορικά με το 
μέτρο για τις συντάξεις, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο 
πρώην Υπουργός όσο και εγώ έχουμε ξεκαθαρίσει 
δημόσια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ότι αυτή 
είναι μια εφάπαξ πληρωμή και δεν υπάρχει πρόθεση να 
αποτελέσει μόνιμο κομμάτι του συνταξιοδοτικού που 
τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή»… Μπορούν άραγε οι 
συνάδελφοι να εμπιστεύονται παρατάξεις που έχουν μια 
τόσο υποτακτική συμπεριφορά; 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Μόλις είχα πληρώσει την τελευταία «αλμυρή» δόση 
μου για ΕΝΦΙΑ, όταν μου ήρθε στα χέρια μια 
ανακοίνωση του γνωστού συγγραφέα της 
κυβερνητικής παράταξης του χώρου μας, που 
γράφει «.. Το προσωπικό της ΤτΕ εν ενεργεία και 
συνταξιούχοι τη διετία αυτή δεν έχασε ούτε ένα 
ευρώ…»!!! Ίσως, σκέφθηκα, να κάνω λάθος. Τα 
μνημόνια 1,2,3 που εφαρμόζονται από την 
παρούσα κυβέρνηση να αφορούν άλλους, όχι τους 
Έλληνες εργαζόμενους και συνταξιούχους. Μα καλά, 
για τόσο περιορισμένης νοημοσύνης μας θεωρεί, 
συνάδελφοι; 

2. Λίγο πριν τις εκλογές να και μια επαναστατική 
πρόταση «.. θα μπορέσει  

…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 

να περιορίσει (αποκρούσει) τους κινδύνους σε 
βάρος του εισοδήματός μας και να διεκδικήσει 
αποτελεσματικά τα δίκαια και θεσμικά αιτήματά 
μας». Και ποια είναι αυτή; Να κατέβουμε σ’ ένα 
ψηφοδέλτιο!!! στις εκλογές του ΣΣΤΕ. Ρε πώς και 
δεν το είχανε σκεφτεί όλοι αυτοί οι ταλαίπωροι 
που …χάνουν τον καιρό τους διαδηλώνοντας στους 
δρόμους με στόχο τη λύση των δίκαιών μας 
αιτημάτων; 

 

ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΑΒΟΥΚΙ» ΜΑΣ 

 

Αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων 
συνταξιουχικών οργανώσεων (ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – 
ΟΑΕΕ, ΠΟΣΕ – ΕΛΤΑ – ΝΑΤ – ΟΣΕ) συναντήθηκε 
στις 20 Γενάρη 2017 με τον Πρωθυπουργό. Η 
συνάντηση έγινε από αίτημα των συνταξιούχων στην 
μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση το Δεκέμβρη και 
«ταρακούνησε» όλο το κέντρο της Αθήνας. Μετά το 
τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ εξέφρασε την ανησυχία των 
συνταξιούχων για παραπέρα μειώσεις στις συντάξεις, 
αφού, όπως είπε, οι νόμοι που προβλέπουν μειώσεις 
παραμένουν και εφαρμόζονται. Οι συνταξιούχοι 
εξέθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα στον Πρωθυπουργό 
που χειροτερεύουν καθώς και τα ζητήματα Υγείας – 
Πρόνοιας. Ενώ για το επίδομα των 300€ που δόθηκε 
στις γιορτές μετά τις 2 μεγάλες κινητοποιήσεις των 
συνταξιούχων σχολίασε ότι «πληρώσαμε μια ζωή για να 
έχουμε δικαιώματα και συντάξεις. Θέλουμε τα Δώρα μας 
κανονικά». Ανησυχία εξέφρασε για τον περίφημο 
«κόφτη» και τις περικοπές που θα έρθουν στις συντάξεις.  

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι μεγάλο μέρος 
συνταξιούχων κινείται αγωνιστικά με δίκαια αιτήματα. 
Είναι στις επάλξεις του αγώνα και θα πρέπει ο δικός 
μας Σύλλογος να αντιληφθεί ότι μόνοι μας όχι μόνο 
δυσκολεύεται η λύση των μεγάλων ζητημάτων αλλά 
εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι… Η ΕΣΑΚ-Σ εκτιμά ότι 
η συμπόρευση του ΣΣΤΕ με τις συνεργαζόμενες 
συνταξιουχικές οργανώσεις αποτελεί μονόδρομο στη 
δύσκολη σημερινή συγκυρία.  

 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 
Βαμβακούσης Γιάννης                                 6944 609544 
Καπνίση Σούζυ                                       6977 951139 
Κοτσένου Κατερίνα                                     6973 798438 
Ξανθόπουλος Παναγιώτης                          6975 756429 
Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 
Χάμος Βασίλης                                            6948598178 
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…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 

 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 

 

Υπάρχει κανένας συνταξιούχος της ΤτΕ που η 
κύρια σύνταξή του υπολογίζεται στο 80% του τελευταίου 
μισθού, όπως γινόταν πριν χρόνια με βάση το 
καταστατικό του Ταμείου Συντάξεών μας; 

Μήπως υπάρχει κανένας συνταξιούχος μας στον 
οποίο δεν εφαρμόζονται οι αντιασφαλιστικοί νόμοι 
(Σιούφα, Ρέππα, Λοβέρδου κλπ) και βάσει των οποίων 
ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ οι συντάξεις τους;  

Μήπως κανένας συνταξιούχος μας παίρνει τα Δώρα 
Χριστουγέννων – Πάσχα –Αδείας; 

Πιστεύει κανένας ότι η σημερινή κυβέρνηση και η 
Διοίκηση της ΤτΕ που εφαρμόζει τα προηγούμενα, 
ψήφισε – υπέγραψε μνημόνια και «κόφτη» με ΝΕΟ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, θα μας 
αφήσει απ’ έξω; Και ότι οι εν ενεργεία δε θα βγαίνουν με 
ακόμα μεγαλύτερες περικοπές , σύμφωνα με τους ήδη 
ψηφισθέντες νόμους;   

Κι όμως, οι επαγγελματίες συνδικαλιστές του χώρου 
μας, που Διοικούν όλα τα τελευταία χρόνια ΣΥΤΕ και 
ΣΣΤΕ, που παριστάνουν τους αυτόνομους και 
ανεξάρτητους, προσπαθούν να μας πείσουν για το 
αντίθετο. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να 
παραποιούν την πραγματικότητα παλιότερα οι ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ σήμερα και πιο έντονα οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.  

.  

 

«ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. 

Ε, ΡΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ… 

 

Σε κάθε ανακοίνωσή τους οι άλλες παρατάξεις 
αναφέρουν «το μάνα εξ ουρανού», δηλαδή την 
«Ανεξαρτησία της ΤτΕ», λες και οι κατασκευαστές της 
συνθήκης Μάαστριχτ (δηλαδή οι μεγάλοι μονοπωλιακοί 
όμιλοι) να ήθελαν μέσω αυτής να αμείβουν και να 
συμπεριφέρονται  πλουσιοπάροχα στους υπαλλήλους 
των Κεντρικών Τραπεζών. Πρώτοι σ’ αυτό το παραμύθι 
είναι οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά και 
άλλους, όπως π.χ.  η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
«η Ανεξαρτησία της ΤτΕ δεν είναι αυτονόητη. Χρειάζεται 
και τη δική μας προστασία» (ΑΝΑΚ Νο 24/5.1.2017 
της ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ). 

Αντί να διεκδικούμε μαζί με όλους τους 
εργαζόμενους και συνταξιούχους τον πλούτο που 
παράγουμε όλοι, αυτοί προτρέπουν τους συνταξιούχους 
να παλέψουν για την «ανεξαρτησία» της ΤτΕ. Τόσο 
διεκδικητικοί, τόσο ταξικοί είναι…. 

 

…ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ… 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 

 

Η συσσώρευση του παγκόσμιου πλούτου σε ολοένα 
και λιγότερα χέρια, οι κίνδυνοι για τη διεθνή ειρήνη και η 
ανάγκη ενεργοποίησης των λαϊκών δυνάμεων, θίγονται 
από το συνάδελφο Γιώργο Υετίωνα με το δικό του, 
ιδιαίτερο τρόπο. 

Συνάδελφοι, ως πότε θα ‘μαστε στο ίδιο έργο 
θεατές!!! Η πολιτισμένη!! Ευρώπη (ηγεσίες) Αγγλία, 
Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, από κοντά Αμερική και 
Γερμανία, καταδυνάστευαν και καταδυναστεύουν τους 
λαούς του κόσμου. 

Και αντί να ξεσηκωθούν οι λαοί, βλέπουμε ομάδες 
οργανωμένες με τυφλό και θρησκευτικό φανατισμό να 
προκαλούν τη σημερινή κατάσταση σ’ όλο τον κόσμο. 

Αυτό ποιους αλήθεια εξυπηρετεί;; Ποιοι θα 
πουλήσουν όπλα;; Ποιοι θα βάλουν πόδι στα 
κοιτάσματα του υπεδάφους του Γ’ κόσμου;; Και τελικά 
ποιος  είναι πίσω από τους Τζιχαντιστές, παλιότερα του 
Σαντάμ και του Μπιν Λάντεν;; Και πιο παλιά του Χίτλερ;; 
Το χρήμα, το κέρδος και πιο σωστά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 

1. ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ – ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ – 
ΜΜΕ από τη μία πλευρά 

2. Λαοί ανοργάνωτοι, αμόρφωτοι που δεν έχουν 
ταξική συνείδηση από την άλλη πλευρά. 

Η λύση βρίσκεται στην αφύπνιση και τη συμμετοχή 
του λαού στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Συμμετοχή στα συνδικαλιστικά – κοινωνικά και 
πολιτικά πράγματα.  

Τα γράφω αυτά με αφορμή τις εκλογές που γίνονται 
στο Σύλλογό μας, αλλά και σε κάθε εκλογική διαδικασία 
που αφορά τις τύχες μας. 

Η ΕΣΑΚ-Σ όπως πάντα θα αγωνισθεί για ένα 
καλύτερο αύριο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 

Ας βάλουμε το λιθαράκι μας και εμείς μπορούμε!!! 

Αγωνιστικά, παρά τα 80 μου 

Γιώργος Υετίων 

 

ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ. 

 

ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 

 

 ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ. 

 ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΦΑΝΕΡΑ Η ΣΙΩΠΗΡΑ ΤΙΣ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. 

 ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ 
«ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ» 

 ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Οι συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο 
σύλλογο ΤτΕ 18/10/16 

 

Διαπιστώνουμε ότι: 

 

1. Μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου και της 
κατοχύρωσης όλων των αντιλαϊκών μέτρων των 
προηγούμενων χρόνων, συνεχίζονται οι περικοπές 
που έχουμε υποστεί στις συντάξεις μας από τις 
προηγούμενες και σημερινή Κυβέρνηση (περικοπές 
δώρων, επίδομα αδείας, πλαφόν σ’ όλες τις 
συντάξεις, περικοπές στην κύρια σύνταξη από α40 
Ν3986/11, α29 Ν3986/11, Ν4093/10, α6 Ν4024/11, 
Ν4051/12, περικοπές στις επικουρικές συντάξεις μας 
α44 Ν3986/11 αλλά και στο πρόγραμμα 
μετεργασιακών παροχών με την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης). 

2. Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 
που κατατέθηκε πρόσφατα από την Κυβέρνηση στη 
Βουλή προδιαγράφεται ένταση της φοροληστείας. 
Προβλέπει φόρους (ΕΝΦΙΑ κλπ) ύψους 3,6δις και 
1,6δις νέες μειώσεις στις συντάξεις!!! Κινείται στον 
αστερισμό των πρόσφατων αντιλαϊκών νόμων που 
υπογράφτηκαν και αυτών που προετοιμάζονται, 
ενισχύεται η επιθετικότητα του κεφαλαίου σε βάρος 
των λαϊκών δικαιωμάτων (ανεργία, χτύπημα των ΣΣΕ, 
επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας, 
υποβάθμιση της Κοινωνικής πρόνοιας της Υγείας, 
της Παιδείας). 

3. Στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ το στέλεχος του 
ΔΝΤ (Πωλ Τόμσεν) επιβεβαίωσε τους φόβους μας 
ότι οι θυσίες μας δεν έχουν τέλος αφού ανακοίνωσε 
ότι όχι μόνο χρειάζεται να γίνουν και άλλες 
παρεμβάσεις στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις με 
στόχο τάχα να βρεθούν χρήματα για τις πιο αδύναμες 
ομάδες του πληθυσμού, αλλά να καταργηθεί και το 
σημερινό κουτσουρεμένο αφορολόγητο των 
εισοδημάτων μας. 

 

Εμείς, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ Δηλώνουμε 
κατηγορηματικά ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Μαζί με τους 
υπόλοιπους συνταξιούχους, εργαζομένους, νεολαία 
μπαίνουμε στον αγώνα διεκδικώντας τις περικοπές που 
μας έχουν γίνει, διεκδικώντας τις συντάξεις μας με βάση 
τις εισφορές που πληρώνουμε τόσα χρόνια, συντάξεις 
με υπολογισμό όπως ορίζουν τα καταστατικά των 
Ταμείων μας. 

Η οργάνωση της πάλης για την απόκρουση 
αυτής της πολιτικής είναι καθήκον πρώτης γραμμής 
για όλους εμάς τους συνταξιούχους. 

 

Το παραπάνω ψήφισμα κατατέθηκε από την 
ΕΣΑΚ-Σ στη συγκέντρωση του Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τραπέζης της Ελλάδος 18/10/16 για 
έγκριση. Αμέσως έγινε αποδεκτό από τη συντριπτική  
πλειοψηφία των συγκεντρωμένων συναδέλφων και 
έγινε απόφαση του Συλλόγου. Όμως στη συνέχεια 
όλες οι άλλες παρατάξεις όχι μόνο δεν πήραν μέτρα 
για την υλοποίησή του αλλά φρόντισαν να το 
«κουκουλώσουν», φρόντισαν να ξεχαστεί… Αυτό και 
αν είναι υποκρισία… 

 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΚ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Αντιπροσωπεία της ΕΣΑΚ συνταξιούχων (Γιάννης 
Βαμβακούσης, Βασίλης Χάμος, Παναγιώτης 
Ξανθόπουλος) και εν ενεργεία συναδέλφων (Ηλίας 
Λίγγρης, Γιάννης Κοντός), είχε συνάντηση το τελευταίο 
διάστημα με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα 
του Ταμείου Υγείας, και συζήτησε μαζί τους για τα 
σοβαρά θέματα του Ταμείου Υγείας, ως εξής: 
 Για το θέμα της άδειας οικοδομής στο 

Νομισματοκοπείο, όταν ζητήθηκε η σχετική 
μελέτη, δόθηκε η διαβεβαίωση πως, με τη διετή 
παράταση ισχύος των αδειών, το θέμα έχασε τον 
επείγοντα χαρακτήρα, και, κατ’ ουσίαν, τέθηκε στις 
καλένδες. 

 Ως προς το θέμα της εμπλοκής Ομίλου Ιατρικών 
Υπηρεσιών στο έργο της κατασκευής και 
λειτουργίας του νέου κτιρίου, η αντιπροσωπεία 
δήλωσε πως διαφωνεί και  ότι θα το 
παρακολουθεί στενά, παρ’ ότι πλέον δεν φαίνεται 
το έργο να είναι στις προτεραιότητες της Διοίκησης 
της ΤτΕ. 

 Τέθηκε το ζήτημα της καλύτερης εξυπηρέτησης 
και κάλυψης δαπανών των συναδέλφων της 
επαρχίας, που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στις δομές πολυϊατρείων. 

 Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα της ανάγκης καλύτερης 
κάλυψης των δαπανών υγείας όλων των 
ασφαλισμένων, λόγω της χειροτέρευσης της 
οικονομικής μας κατάστασης από τις συνέπειες της 
κρίσης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας – 
Πρόνοιας.. 

 Εκφράστηκε η ανησυχία για τη μείωση των εσόδων, 
ως αποτέλεσμα της καθιέρωσης και συνεχούς 
επέκτασης ευέλικτων μορφών απασχόλησης, και 
της τάσης συρρίκνωσης των εργασιών και 
ανάθεσής τους σε εργολάβους και ιδιωτικές 
εταιρείες και εκφράστηκε για μια ακόμη φορά η 
σταθερή θέση της ΕΣΑΚ πως αυτές οι εξελίξεις 
υπονομεύουν το μέλλον του Ταμείου. 

 
 

 Να δυναμώσουμε το εργατικό 
κίνημα 

 Να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ της 
σημερινής κατάστασης 

 


