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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Το πραγματικό δίλημμα που μπαίνει μπροστά μας
είναι ένα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την
υλοποίηση από τη νέα Κυβέρνηση των αντιλαϊκών
μνημονιακών εκκρεμοτήτων που δεν πρόλαβε να
ολοκληρώσει η σημερινή Κυβέρνηση; Τη συνέχιση
της πολιτικής που θα φέρει και νέες μειώσεις στις
συντάξεις μας, όπως με σαφήνεια μας υποδεικνύουν
συνεχώς οι «σύμμαχοι μας» και «ευεργέτες» του
ΔΝΤ, της Ε.Ε., του ΣΕΒ; Θα συνεχίσουμε να
στηρίζουμε την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση
στις εργασιακές σχέσεις που τα παιδιά και εγγόνια μας
βιώνουν;
Ή
θα
δούμε
κατάματα
την
πραγματικότητα, θα αποβάλουμε φόβους και
τα ψευτοδιλήμματα και θα στηρίξουμε ΑΥΤΟΥΣ
που όλα αυτά τα χρόνια έφερναν συνεχώς
νομοσχέδια ΥΠΕΡ εργαζομένων, συνταξιούχων
(που οι κυβερνώντες και αντιπολίτευση τα
απέρριπταν), που οργάνωναν αγώνες για να
μπει φρένο σ΄ αυτή την αδιέξοδη αντεργατική
πολιτική; Θα στηρίξουμε την αντίσταση και
αντεπίθεση για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης με τον λαό
πρωταγωνιστή για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες
ανάγκες μας από τον πλούτο που μόνο ο ίδιος (και
κανένας άλλος) παράγει;
Θα πρέπει ακόμα συνάδελφοι να απαντήσουμε
αποφασιστικά στα ψευτοδιλήμματα τύπου: «αριστερά
ή
οπισθοδρόμηση;».
Όλοι
γνωρίζουν
ποια
κυβέρνηση συνεργασίας είχαμε χθες (ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ) αλλά και προχθές (Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ). Γνωρίζουμε
επίσης τα εύσημα που παίρνει συνεχώς και αυτή η
Κυβέρνηση μόνο από τους εκπροσώπους του
κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ.
Κερδισμένη λοιπόν για μας δεν θα είναι η ψήφος
για συνέχιση (με μεγαλύτερη ένταση) αυτής της
πολιτικής που όλα τα τελευταία χρόνια δοκιμάσαμε
ούτε σε κάποιο «μικρό» κόμμα μιας χρήσης,
«μαϊντανό». Αυταπάτες δεν μπορεί, δεν δικαιούται
να έχει κανείς. Κερδισμένη ψήφος με τις όποιες
διαφορές μπορεί να χουμε είναι η ψήφος στη μόνη
συνεπή πολιτική δύναμη που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ και
την προηγούμενη 4ετία ήταν στο πλευρό μας και
στήριζε τα δίκαια αιτήματά μας. ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ
ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ!

ΙΟΥΝΙΟΣ
2019

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΜΑΣ

Οι
εκάστοτε
Κυβερνήσεις,
οι
Διοικήσεις
οργανισμών πάντα χρησιμοποιούσαν σαν επιχείρημα στις
διεκδικήσεις μας: «κοιτάτε δίπλα σας, οι άλλοι παίρνουν
λιγότερα από εσάς …», «μη προκαλείτε …» Μάλιστα το
επιχείρημα αυτό στο βωμό των εκλογικών σκοπιμοτήτων
του Σ.Σ.Τ.Ε. χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και από τους
εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων!!!

Κάτι ανάλογο λέγεται πως εκστόμισε και ο
νέος Κυβερνητικός επίτροπος στο Γ.Σ. της ΤτΕ της
14/6/2019 προκειμένου να βάλει εμπόδια στη
συζήτηση του θέματος της κατάργησης των
Ν.4051 & 4093/2012, που η ίδια η Διοίκηση της ΤτΕ
είχε ζητήσει (και συνεχώς η ίδια αναβάλλει) τη συζήτησή
του και τη λήψη θετικής απόφασης.

Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι θιασώτες της
πολιτικής που οδήγησε τη χώρα και εργαζόμενουςσυνταξιούχους στη χρεωκοπία, ότι τα «σπασμένα» δεν
μπορεί εσαεί να τα πληρώνουμε εμείς. Όταν μάλιστα ο
πλούτος παράγεται από μας αλλά δίνεται στο μεγαλύτερο
μέρος του στους γνωστούς «κηφήνες», όταν και στην
ΤτΕ οι νυν συνταξιούχοι πλήρωσαν διπλάσιες και
τριπλάσιες εισφορές στα ασφαλιστικά τους ταμεία, όταν η
περιουσία
των
ταμείων
(που
δεν
ήταν
και
ευκαταφρόνητη) περιήλθε στην ΤτΕ, όταν οι κρατήσεις
των μνημονιακών νόμων «πέφτουν» στα ταμεία της ΤτΕ
όταν, όταν …..

Θεωρούμε όμως υποχρέωση μας ότι για μία ακόμα
φορά πρέπει να υπενθυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση
τα εξής: αν αυτοί έχουν δεσμευτεί με διάταξη του
Ν. 4472/18 ότι για 4 χρόνια να μην υπάρξει
αύξηση στις συντάξεις ούτε ένα ευρώ ΕΜΕΙΣ δεν
θα κάτσουμε με «σταυρωμένα χέρια». Θα
παλέψουμε με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το
ΠΑΜΕ, με τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές
οργανώσεις που ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ, για
την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών
νόμων, την εφαρμογή των καταστατικών των Ταμείων
μας, για επιστροφή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ, την
επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Για να πληρώσουν
κράτος και κεφάλαιο που μας έφεραν σ΄ αυτή την
κατάσταση.

Εγκληματική συναίνεση

Καθαρά Πράγματα

Οι άλλες παρατάξεις του Συλλόγου ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΘΙΞΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ
ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
που
στέλνουν
ενοικιαζόμενους υπαλλήλους και στην ΤτΕ.
ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ με αυτή τους την «εφεύρεση» οι
εργοδότες πετυχαίνουν:
 Να μειώνουν συνεχώς το μόνιμο προσωπικό:
 Δεν εφαρμόζουν το καταστατικό και τον όποιο
οργανισμό Κανονισμού για αυτούς τους εργαζόμενους.
 Δεν εφαρμόζουν τις ΣΣΕ (έτσι μέσα στον ίδιο
εργασιακό χώρο άλλοι έχουν και άλλοι δεν έχουν
σύμβαση εργασίας!!!)
 Καλλιεργούν το «διαίρει και βασίλευε» μεταξύ
των εργαζομένων.
 Σπρώχνουν τους μισθούς και τα δικαιώματα
των μονίμων ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.
 Δεν εγγράφονται στο Ταμείο Υγείας και τα
ασφαλιστικά ταμεία της Τράπεζας με αποτέλεσμα ήδη
να έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ, ΕΝΩ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ & προϋποθέσεις ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
ΤΟΥΣ!!!
Όταν λοιπόν προσάπτουμε στις άλλες παρατάξεις
ότι λειτουργούν σαν Δούρειος Ίππος, ότι είναι
κυβερνητικοί και εργοδοτικοί, έχουμε άδικο;
Νομίζουμε ότι κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος
μπορεί σήμερα να αντιληφθεί τον επιζήμιο αυτό ρόλο
τους.
Κοροϊδία 1

Από πολλές πλευρές μας έρχονται μηνύματα, «για
να αποκρούσουμε συσπειρωμένοι τη λαίλαπα που
έρχεται», «για αυτά που πρόκειται να χάσουμε»,
«για το ότι πρέπει όλοι οι αριστεροί να
συσπειρωθούμε» κ.λπ.
Αλήθεια, για ποια αριστερά μιλάνε ή γράφουν; Γι
αυτή που από την πρώτη μέρα ήταν αγκαλιά με το
ακροδεξιό κόμμα των ΑΝΕΛ; που ψήφισε μαζί με
τη ΝΔ, και άλλους το 3ο μνημόνιο και εφάρμοζε το 1ο
& 2ο όλη την τετραετία; μνημόνια από τα οποία
στενάζουν γιατί φτωχοποιήθηκαν εκατομμύρια
εργαζόμενοι, συνταξιούχοι; Γι αυτή την αριστερά που
επαινούν οι επικεφαλείς της Ε.Ε., των Βιομηχάνων,
Τραπεζιτών αλλά και ο αποκαλούμενος κατά τον κ.
Τσίπρα «διαβολικά» καλός κ. Τραμπ; Γι’ αυτούς που
ψήφισαν στην Ε.Ε. κείμενο που εξισώνει τον φασισμό
με τον κομμουνισμό, τους νικητές με τους
ηττημένους του Β παγκοσμίου πολέμου, που
παραχαράσσουν την ιστορία,; Γι αυτούς που έγιναν
σημαιοφόροι του ΝΑΤΟ, και σπέρνουν βάσεις σε όλη
τη χώρα; Που που που..
Αυτοί μπορεί να αυτοαποκαλούνται αριστεροί,
αλλά νομίζουμε ότι η πολιτική που εφήρμοσαν σε
τίποτα δεν διαφέρει από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική
που γνωρίσαμε είτε από την ΝΔ είτε από το ΠΑΣΟΚ.

Η Κυβέρνηση συνεχώς διατυμπανίζει το τέλος των
μνημονίων. Σχεδόν όμως κάθε μέρα διαψεύδεται.
Όχι μόνο γιατί οι «θεσμοί» συνεχώς παρεμβαίνουν,
έρχονται στην Αθήνα και κάνουν επιθεωρήσεις,
εκθέσεις, συστάσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση
των «μεταρρυθμίσεων» (έτσι λέγονται ευγενικά τα
αντιλαϊκά μέτρα), αλλά και οι Κυβερνώντες
συμμορφώνονται πλήρως προς τας υποδείξεις
τους …
Κοροϊδία 2
Το επίδομα που δόθηκε στους συνταξιούχους και
βαπτίστηκε ανερυθρίαστα 13η σύνταξη, αλλά και
μικροπαροχές ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ προκειμένου να
ξεγελάσουν τους ψηφοφόρους, αποτελούν πάγια
τακτική των εκάστοτε κυβερνώντων. Το
ερώτημα είναι αν οι ψηφοφόροι θα «τσιμπήσουν».
Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες
1. www.syte.gr/esak
2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην
ΕΣΑΚ-Σ
3. www.pamehellas.gr
4. http://pssdekotrapezon.gr
5. http://kladiko.blogspot.com
μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και νέα
που προβάλλονται.

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ
Με βάση τη «φιλολαϊκή» πολιτική αμέσως μετά τις
εκλογές του 2019 οι φορολογούμενοι (τα γνωστά
υποζύγια) πρόκειται να πληρώσουν:
 Φόρο εισοδήματος 11 δις περίπου
 ΕΝΦΙΑ …………3,5 δις
 Τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. ………1 δις
 Έμμεσους φόρους 26 δις
 Νέες αυξήσεις σε διόδια και όχι μόνο…
 Σύνολο προϋπολογισθέντων φόρων 53 δις !!!
Η εντεινόμενη φοροληστεία σίγουρα ένα πράγμα που
θα πετύχει θα είναι να δημιουργηθούν το επόμενο
διάστημα και νέοι οφειλέτες …

Ο ΣΣΤΕ & Μετεκλογικά: Μια από τα ίδια
Όπως δυστυχώς είχαμε προειδοποιήσει τους
συναδέλφους, μετά τις εκλογές του Συλλόγου καμία
ουσιαστική αλλαγή στη δράση και τις διεκδικήσεις δεν
διαφαίνεται. Έτσι συνεχίζεται η επικίνδυνη και
αντιδημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου με:

Μυστικές συναντήσεις και συνεννοήσεις (με
Μέλη Δ/σης, στοχευμένους Βουλευτές κ.λπ. τώρα
αγκαλιά μαζί με τους «αντιπολιτευόμενους» Εν
Δράσει).

Απόρριψη κάθε πρότασης για συγκρότηση από
όλες τις παρατάξεις του Δ.Σ. σε σώμα

Απόρριψη της πρότασης της ΕΣΑΚ-Σ για
διαπαραταξιακή συνάντηση με το Διοικητή της ΤτΕ

Απόρριψη της πρότασης μας να επισκεφτούμε
όλα τα κόμματα της Βουλής (πλην της Χ.Α.) και να
ζητήσουμε τη θέση τους για τις περικοπές των
Ν.4051, 4093/2012. Στη συνέχεια με ανακοίνωση να
ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους μας, έτσι
ώστε όλοι να γνωρίζουν τις ακριβείς θέσεις των
κομμάτων πάνω σ΄ ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως
είναι αυτό των αντιασφαλιστικών νόμων που
πλήττουν όλους ανεξαιρέτως.

Έλλειψη προετοιμασίας και υλοποίησης
αλλαγής στο καταστατικό του Δ.Σ. (το κύριο
ζήτημα
θυμίζουμε
είναι
η
αναλογικότερη
εκπροσώπηση με 15μελές Δ.Σ. και η λειτουργία
περιφερειακού οργάνου).

Συνέχισης
της
εσωστρέφειας
και
περιφρόνησης της κοινής δράσης με τους άλλους
συναδέλφους συνταξιούχους που παλεύουν με
συντονισμό, τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές
οργανώσεις (που εκπροσωπούν και τη συντριπτική
πλειοψηφία των συνταξιούχων) κ.α.
Γνωρίζετε ότι:

Από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου
η συνταξιοδοτική δαπάνη του κράτους μειώνεται από
το 17,3% του ΑΕΠ το 2019 σε 13,4% το 2020 και
10,6% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια μολονότι
προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι σε απόλυτο αριθμό
θα αυξάνονται; Τι σημαίνει αυτό; Απλά ότι οι
συντάξεις μας θα μειωθούν.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εφάρμοσε όλες
τις περικοπές στις συντάξεις που είχαν επιβληθεί από
2010 – 2015 από τις τότε κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣαΟΚ;

Ότι πρόσφατα ψηφίστηκαν μειώσεις στους
φορολογικούς συντελεστές των επιχειρηματικών
κερδών; Επί των διανεμομένων μερισμάτων; Των
εταιρικών φορολογικών συντελεστών επί των κερδών;
Των διαφημίσεων στα κανάλια της TV; Και… και …

Από κοντά και η ΤτΕ …
Το πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε η
Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού εξαμήνου προβλέπει ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ για την 4ετία 2019-2022 ύψους 5,5
δις ευρώ. Δηλαδή το ποσό αυτό θα είναι επί πλέον
υπέρβαση των αντιλαϊκών της στόχων!!! Τα χρήματα
αυτά που παίρνονται με αφαίμαξη εργαζομένων –
συνταξιούχων, χρησιμοποιούνται για το χρέος (που
δημιούργησαν
διαχρονικά
οι
πολιτικές
που
εφαρμόστηκαν), αλλά και διανέμονται κυρίως για τη
λεγόμενη «τόνωση» της ανταγωνιστικότητας.
Δηλαδή δωράκια στους εγχώριους επιχειρηματικούς
ομίλους (μείωση φορολογικών συντελεστών επί των
κερδών κ.α.). Σε όλα αυτά φυσικά έχει συμφωνήσει
και η Ν.Δ.
Παρέμβαση συνεχώς, σε κάθε ομιλία και εκδήλωση,
στην ίδια κατεύθυνση κάνει και η Διοίκηση της ΤτΕ,
που όχι μόνο έχει βάλει την υπογραφή της σε όλα τα
μνημόνια, αλλά που δεν σταματάει να κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για να μην υπάρξει πλημμελής
εφαρμογή των «μεταρρυθμίσεων» !!! Έτσι
παρεμβαίνει η ΤτΕ στην πολιτική σκηνή, αυτός
είναι ο ρόλος της «ανεξαρτησίας της»: η συνέχιση με
κάθε τρόπο και μέσο της αντιλαϊκής λαϊκής πολιτικής,
για όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόμα …
Επικίνδυνες εξελίξεις
Η φιλία και η αλληλεγγύη με τους γειτονικούς λαούς
και η αντιιμπεριαλιστική πάλη τους είναι οι μόνοι
παράγοντες που μπορούν να διασφαλίσουν την
Ειρήνη. Οι επεμβάσεις ΕΕ – ΝΑΤΟ και στα γειτονικά
κράτη σκόρπισαν καταστροφές ενώ στην Κύπρο
καμία
λύση,
καμία
αποκατάσταση
δεν
πραγματοποιήθηκε.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης να
παρουσιάσει την Ε.Ε. ως τάχα «ασπίδα» ασφαλείας
για το λαό και τα κυρίαρχα δικαιώματα, η σύνοδος
της Ε.Ε. (20/6/2019) λέει ότι …η ΕΕ θα
παρακολουθεί στενά… το γκριζάρισμα της περιοχής!!!

ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΣ;
Ανησυχητικά σημάδια, για μια ακόμη φορά,
εμφανίζονται στον ορίζοντα για την ασφάλισή μας και
την ασφάλιση υγείας:
1.
«ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ» Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ! Ανακοίνωση για την πώληση του
οικοπέδου της Λεωφόρου Ποσειδώνος 47-49
(ιδιοκτησίας του πρώην Μετοχικού) δημοσιεύτηκε
στον τύπο στις 14 Ιουνίου. Σε μια χειμαζόμενη ακόμη
αγορά ακινήτων, η ΤτΕ εκποιεί περιουσιακά στοιχεία
των πρώην Ταμείων μας!!! Εύλογα τα ερωτήματα,
αφ’ ενός για την οικονομική ή άλλη σκοπιμότητα της
ενέργειας καθ’ εαυτής, και, αφ’ ετέρου, για το αν οι
πρόσοδοι περιουσίας ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΦΑΛΙΣΗΣ ΜΑΣ, όπως θα έπρεπε μια και
εκχωρήθηκαν στην ΤτΕ μόνον γι’ αυτόν το σκοπό, ή
αν γίνονται βορά της απληστίας ενός συστήματος που
θέλει τους συνταξιούχους «στη γωνία», ώσπου να
λυθούν οριστικά τα ζητήματά τους με τον «άτεγκτο
βιολογικό τρόπο»…
2.
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ… Ή
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ;;; Η απόφαση του Δ.Σ. του
ΣΥΤΕ να προχωρήσει στη σύναψη ΟΜΑΔΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ με ασφαλιστική εταιρεία (με διαφωνία μόνον
της ΕΣΑΚ!), προκαλεί εύλογη ανησυχία για είσοδο της
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας από το … παράθυρο.
Ακόμη
μεγαλύτερη
ανησυχία
προκαλεί
η
«εκκωφαντική» σιωπή του Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας.
Το να μετατρέπεται ένα καθαρά ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζήτημα
κάποιου συναδέλφου που του περισσεύουν χρήματα
να συνάψει συμβόλαιο πρόσθετης ασφάλισης υγείας
σε ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ισοδυναμεί με ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
3.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΑΝΗΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ. Θα γινόμασταν
κουραστικοί αν προσπαθούσαμε να απαριθμήσουμε
λεπτομερώς τις ανάγκες των ανήμπορων συναδέλφων.
Σταχυολογούμε από τις πιο πρόσφατες: Ποιος θα
επιμεληθεί –εννοείται χωρίς κόστος—την υποβολή της
φορολογικής δήλωσης; Ποιος θα ελέγξει και θα
επιμεληθεί τις διαδικασίες για το Κτηματολόγιο; Ποιος
θα παραλάβει το αναθεματισμένο το «ΡΟΥΤΕΡ» που
δεν ξέρουμε τι κάνει και θα τον συνδέσει μετά το
πέρασμα σε ευρυζωνικές συνδέσεις; Ποιος θα
οργανώσει και θα εκτελέσει τη διαδικασία για τα
ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας, τα ενδεχόμενα
επιδόματα, κλπ.; Και πολλά άλλα. Μια λέξη μόνο
μπορεί να καθοδηγήσει τη δράση σε τέτοιες
περιπτώσεις: ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Και όλοι, με πρώτη τη
Διοίκηση της ΤτΕ, πρέπει να την τιμά, τιμώντας τους
επί χρόνια πάλαι ποτέ «συνεργάτες» της…

4.
ΝΑ ΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ. Δεν έχει δοθεί ακόμη
σαφής και πλήρης απάντηση από το Δ.Σ. του Ταμείου
Υγείας για το ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ έχουν
δοθεί στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΗΔΙΚΑ. Το
ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, καθώς άπτεται ευθέως
των διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα.
5.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ο ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΝΑ
ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ. Παρά τον
ανορθόδοξο και αδιαφανή εν πολλοίς τρόπο συλλογής
υπογραφών για την ανέγερση Οίκου Ευγηρίας στο
Χολαργό, η ανταπόκριση συναδέλφων μαθαίνουμε
πως ήταν μεγάλη. Εμείς, που πρωτοθέσαμε το ζήτημα,
τονίζουμε ότι οι όποιες δικαιολογίες ή προσχήματα για
τη μη προώθησή του, δεν αποτελούν ανυπέρβλητα
εμπόδια, αν η δική μας θέληση είναι ισχυρή. Το να
επιχορηγούνται υπάρχοντες οίκοι, πέραν του
δοσοληπτικού χαρακτήρα (με όλα τα σκοτεινά
ενδεχόμενα που εμπεριέχει), δεν καλύπτει το
σκέλος
της
συντροφικότητας
και
της
συλλογικής ευθύνης απέναντι στους τρόφιμους
ενός Οίκου Ευγηρίας του Ταμείου Υγείας. Η
ΕΣΑΚ-Σ θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να
δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της υλοποίησής
του, με χρηματοδότηση της ανέγερσής του από την
ΤτΕ.
Όλα τα παραπάνω φέρνουν στο νου τα σχέδια που
επιχειρήθηκε στο παρελθόν η υλοποίησή τους για
ιδιωτικοποίηση με διάφορες μορφές του Ταμείου
Υγείας, τελευταίου μεγάλου συλλογικού φορέα
ασφάλισης που έχει απομείνει. Δείχνουν ότι διάφορα
σχέδια εξυφαίνονται και τώρα, και επιχειρείται –
γνωστή η μέθοδος της «σαλαμοποίησης» από τους
πρώτους διδάξαντες που πρωτοστατούν—η σταδιακή
υλοποίησή τους. Συνάδελφοι, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ
ΑΦΗΣΟΥΜΕ!

Για επικοινωνία με την
Βαμβακούσης Γιάννης
Καπνίση Σούζυ
Κοτσένου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Παναγιώτης
Πετροπούλου Ελένη
Χάμος Βασίλης

ΕΣΑΚ-Σ:
6944 609544
6977 951139
6973 798438
6975 756429
6984 538815
6948 598178

