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ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ της ΕΣΑΚ-Σ 

είναι η κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (Σιουφα, Ρέππα, Κατρούγκαλου κλπ) και η εφαρμογή 
του καταστατικού, που σημαίνει π.χ. ότι η κύρια σύνταξη υπολογίζεται στο 80% του τελευταίου μισθού. 

Η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ (ΔΗΜ. ΣΥΝ – ΔΕΚΣ) διαχρονικά συναινεί και υπηρετεί τις εκάστοτε 
κυβερνητικές πολιτικές και προσπαθεί να σώσει το εφικτό όπως αυτό προσδιορίζεται από αυτές τις πολιτικές…  
Πουθενά δεν υπάρχει ανακοίνωσή τους για κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, εφαρμογή 
καταστατικού. Περίπου τα ίδια και οι ΕΝ Δράσει και Αναγ. Πρωτοβουλία. Διαχρονικά καλλιεργούν 
αυταπάτες και αποπροσανατολίζουν. Σήμερα, όταν είναι γνωστό ότι στην ΤτΕ οι εισφορές εργαζομένου-
εργοδότη, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σταδιακά εξομοιώνονται με αυτά των υπολοίπων 
συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, ζητάνε και επανυπολογισμό των συντάξεών μας και την εθνική σύνταξη . Αυτά 
δηλαδή που προβλέπει ο Ν. Κατρούγκαλου. Δηλαδή ΕΦΚΑ. Αλήθεια, δεν αντιλαμβάνονται ότι στην 
επιδίωξή τους (όπως λένε και στην τελευταία ανακοίνωσή τους) να γίνουν πλειοψηφία, «χαλίφηδες στη 
θέση του χαλίφη», πόσο επικίνδυνοι γίνονται με αυτά που προτείνουν και ενεργούν…  

Θυμίζουμε ακόμα ότι όλοι μαζί συμφώνησαν – υπέγραψαν την 25/6/2013 συμφωνητικό με την 
Τράπεζα σπάζοντας στα δύο το Μετοχικό. Για το λογαριασμό μετεργασιακών παροχών προβλέπεται η 
δυνατότητα «διαχείρισης σε ασφαλιστική εταιρεία ή επαγγελματικό ταμείο», βάζοντας για καλά μπουρλότο 
στην κοινωνική ασφάλιση, ανοίγοντας διάπλατα τις πύλες για την ιδιωτική, όπως προαναγγέλλει άλλωστε 
σήμερα και το πόρισμα Πισσαρίδη για λογ/σμό της ΝΔ.  

ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Συνάδελφοι,σες, 

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 με εξαιρετική 
αβεβαιότητα στις προβλέψεις λόγω της πανδημίας. ΚΑΙ απ’ αυτόν το προϋπολογισμό, τα βάρη της νέας 
οικονομικής κρίσης φορτώνονται στο λαό. Οι συνολικοί φόροι απογειώνονται στα 49,5 δις ευρώ, από τα 
οποία οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πληρώσουν λιγότερα από το 7%!!! Από τη μία προβλέπονται περικοπές 
σε συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, από την άλλη και νέες φοροελαφρύνσεις και κάθε είδους απαλλαγές 
στους επιχειρηματικούς ομίλους. Θυμίζουμε ότι αυτήν την περίοδο το 97% των εσόδων του κράτους το 
πλήρωσαν τα λαϊκά στρώματα και μόνο το 3%οι μεγάλες επιχειρήσεις. 

Μπροστά στις συνεχιζόμενες προκλητικές πολιτικές πότε του ΣΥΡΙΖΑ, πότε του ΠΑΣΟΚ και πότε 
(και τώρα) της ΝΔ, εργαζόμενοι – συνταξιούχοι – νεολαία έναν δρόμο έχουν. Το δρόμο του αγώνα με 
σύνθημα «πληρώσαμε πολλά, δε θα πληρώσουμε ξανά».  

 

Η ΕΣΑΚ-Σ θεωρεί πρωταρχικό ζήτημα τη συμπόρευση μας με τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Οι θεωρίες (και η πράξη) ότι 
«είμαστε κάτι διαφορετικό», «ανεξάρτητοι» είναι επικίνδυνες. Παλεύουμε  για: 

✓ Την κατάργηση όχι μόνο των αντιασφαλιστικών διατάξεων των Ν. 4051, 4093/12, ΑΛΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΙΟΥΦΑ – ΡΕΠΠΑ –ΠΕΤΡΑΛΙΑ – ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ κλπ), όσο δύσκολο και να 
ναι. Δεν απεμπολούμε, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι, τα δικαιώματά μας. 

✓ Ενίσχυση με μια σύνταξη ιδιαίτερα όσων δεν πήραν ούτε ένα ευρώ από τις πρόσφατες ρυθμίσεις 

✓ Την καταβολή των Δώρων και του Επιδ. Αδείας. 

✓ Την εφαρμογή του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων (που από τον Ν. Σιούφα το 1992 έχει 

καταπατηθεί…) 



 
 
 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΙ…» 
Αλήθεια, σε σχέση με τα ασφαλιστικά και τα γενικότερα 
κοινωνικά μας δικαιώματα, είμαστε σε ένα φρούριο που 

λέγεται «Ευρωσύστημα», ή σε ένα νησί που το δέρνουν 
οι θύελλες και το σφυροκοπούν θεόρατα κύματα;;; Οι 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκει 
το Ευρωσύστημα –και τις ακολουθεί και εφαρμόζει σαν 
μέλος του και η Τράπεζα της Ελλάδος--, έχουν ξεσηκώσει 
εδώ και χρόνια αυτές τις θύελλες και τις καταιγίδες 
(μνημόνια κτλ.). Δεν συμφωνείτε πως, για να 
αντιμετωπιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
σαρώνουν όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμενους, 
πρέπει να αγωνιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, και πως  είναι 
ψευδαίσθηση ότι θα σωθούμε εναποθέτοντας τη σωτηρία 
μας ΜΟΝΟ στο αμφίβολης ανθεκτικότητας «καταφύγιο» 
της «ανεξαρτησίας» της ΤτΕ; 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
Η ΕΣΑΚ-Σ πράγματι δεν συμφώνησε με το πλαίσιο της 
προσφυγής των «29» συνταξιούχων της παράταξης των 
Εν Δράσει.  Πιστεύουμε ότι μόνο η πολιτική και 
συνδικαλιστική δράση μπορεί να φέρει μόνιμα 
σταθερά – θετικά αποτελέσματα. Αν και η συνήθης 
κατάληξη των δικαστικών αποφάσεων είναι υπέρ της 
κυβέρνησης και της εργοδοσίας, αυτό όμως δε σημαίνει 
ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να ασκήσει το 
δικαίωμα της προσφυγής, για ό,τι αυτός θεωρεί σωστό 
και σκόπιμο. 
 

ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ 
ΛΑΪΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΝΑΖΙ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΝΑ 
ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ. Χιλιάδες λαού διαδήλωσαν. 
Στο κενό έπεσε το σχέδιο διάλυσης της συγκέντρωσης με 
τα ΜΑΤ και τη δράση μιας ολιγάριθμης προβοκατόρικης 
ομάδας. Μεγαλειώδης πορεία του Π.Α.ΜΕ. με χιλιάδες 
διαδηλωτές μετέφερε το μήνυμα αισιοδοξίας σ’ όλη την 
Αθήνα. «Το  φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα 
πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». 

 
ΠΕΡΙ ΚΟΡΟΝΩΪΟΥ… 

Η προστασία από τον κορωνοϊό είναι αυτονόητο 
καθήκον, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την 
επίτευξή της. Να μην γίνει, όμως, αυτό πρόσχημα για την 
αδρανοποίηση του Συλλόγου και τον  περιορισμό των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων των μελών. 
Παρακολουθώντας προσεκτικά τα δεδομένα της 
πανδημίας, αναμένουμε τη σταδιακή επαναφορά των 
λειτουργιών του Συλλόγου, εξαντλώντας κάθε φυσική 
και τεχνολογική δυνατότητα. 
 

ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥΣ 

Πάλι επιχειρείται ο αποπροσανατολισμός των 
συνταξιούχων από τις παρατάξεις που θέλουν τους 
συνταξιούχους να μην αγωνίζονται και να «τρέχουν» 
συνέχεια στα δικηγορικά γραφεία. Συνάδελφοι, ΚΑΜΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Ο μόνος 
τρόπος για να ακυρωθεί είναι: 
α) Να παραιτηθεί με δικόγραφο που θα καταθέσει στο 
δικαστήριο ο ενδιαφερόμενος που έχει κάνει αγωγή και 
 
 

 
 
β) Αυτοπροσώπως να το δηλώσει στο ίδιο το δικαστήριο. 
Εάν δε συμβεί κάτι από τα δύο, οι αγωγές θα 
εκδικαστούν. 
 

ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
Στο ΔΣ του ΣΣΤΕ 11/9/20 ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ 
πρότεινε ότι, όταν απουσιάζει σύμβουλος παράταξης, να 
μπορεί να τοποθετηθεί εντός πρακτικών, άλλο μέλος  της 
ίδιας παράταξης, που θα εκφράσει τη θέση της 
παράταξης, χωρίς φυσικά να έχει δικαίωμα ψήφου. Ο 
Πρόεδρος δυστυχώς το απέρριψε, ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΙΩΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ!!! 
 
ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ 
Ενώ ξεκίνησαν οι  κινητοποιήσεις των συνταξιούχων 
όλης της χώρας (που το προηγούμενο διάστημα οι 
μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις τους σ’ όλη την Ελλάδα 
ΗΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ), ο  
σύλλογός μας και όλες οι άλλες παρατάξεις συνεχίζει να 
πορεύεται μόνος του και να παίρνει καθυστερημένα ό,τι 
κερδίζουν οι άλλοι… Η συντονιστική επιτροπή αγώνα 
των συνταξιούχων τους καλεί να παλέψουν και να 
διεκδικήσουν: 
✓ Τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις 
✓ Τα Δώρα (13η και 14η σύνταξη) σ’ όλους 
✓ Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
✓ Να σταματήσει κάθε ενέργεια για ιδιωτικοποίηση 

της κοινωνικής Ασφάλισης 
✓ Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, 

αφού 1.500.000 συνταξιούχοι δεν παίρνουν τίποτα 
από την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ (ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤτΕ για εκατοντάδες 
συνταξιούχους μας) 

✓ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΝΔ- ΠΑΣΟΚ – 
ΣΥΡΙΖΑ 

✓ Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Δημόσια  - 
καθολική κοινωνική Ασφάλιση και ενίσχυση του 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας κ.α.  

 

 

Από τη συγκέντρωση στην πλ. Κλαυθμώνος 8/10/20. 
Ακολούθησε συνάντηση με τον Υπουργό Βρούτση 
όπου τέθηκαν ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 


