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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ – ΝΕΟΛΑΙΟΙ ΣΤΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ 

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ  ΕΚΤΡΩΜΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ 

ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 

Συνάδελφοι, -σες, 

Ζούμε σε μια εποχή που η εξέλιξη της τεχνολογίας και 

της επιστήμης κάνουν «θαύματα». Έχουν αυξήσει σε 

τεράστιο βαθμό την παραγωγικότητα της εργασίας. Σ’ 

αυτήν τη συγκυρία η σημερινή Κυβέρνηση της ΝΔ 

έρχεται να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η 

προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Με το τελευταίο 

νομοσχέδιό της ξηλώνει τον σταθερό ημερήσιο 

χρόνο εργασίας, προχωράει παραπέρα τις ελαστικές 

μορφές εργασίας (που είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία 

του ’90 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ), προσπαθεί να 

δώσει το “τελευταίο χτύπημα” στο δικαίωμα της 

απεργίας, στις συλλογικές συμβάσεις, που σημαίνει 

απλά μείωση μισθών – συντάξεων εντείνει την 

ποινικοποίηση των αγώνων και την τρομοκρατία κ.ά.. 

Για την επιτυχία των “υψηλών ιδανικών” της 

Κυβέρνησης επιστρατεύτηκαν τα ΜΜΕ, όλοι οι 

προπαγανδιστικοί μηχανισμοί, που πρωί – βράδυ 

συκοφαντούσαν όσους αγωνίζονται, όσους παλεύουν για 

να μην περάσουν οι αναχρονιστικές αυτές εξελίξεις, από 

τις οποίες συμφέρον έχουν μόνον οι μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι 

βιομήχανοι, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους που 

δημιουργούν τον πλούτο με την εργασίας τους, την 

τεχνογνωσία, την επιστήμη. Τίποτα, όμως, δεν στάθηκε 

ικανό να ανακόψει τους χιλιάδες απεργούς που 

πλημμύρισαν τους δρόμους της χώρας. 

Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι με τις συκοφαντίες, 

τους εκβιασμούς, την παραπέρα ποινικοποίηση των 

αγώνων θα σταματήσουν τον τροχό της ιστορίας. Ότι θα 

λυγίσουν το ταξικό εργατικό κίνημα. 

Η ΕΣΑΚ-Σ, σε αντίθεση με τις άλλες παρατάξεις που -

ουσιαστικά- σιώπησαν, αποπροσανατόλισαν, μετείχε 

και θα μετέχει στους αγώνες, θα ενημερώνει γι’ 

αυτούς. Χαιρετίζει τους αγώνες που είναι για όλους: 

Εργαζόμενους – συνταξιούχους – νεολαία – παιδιά – 

εγγόνια. Είμαστε αισιόδοξοι. Κανένας αγώνας δεν πάει 

χαμένος. Το τερατούργημα αυτό της Κυβέρνησης και 

όποιο ανάλογο φέρει στο εγγύς μέλλον, να είναι σίγουρη 

ότι αργά ή γρήγορα θα πάει εκεί που του αξίζει: Στον 

σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΣΣΤΕ: Ανησυχητική  η κατάσταση 

Στις 15/6/2021 πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη Δ.Σ. 

του ΣΣΤΕ. Για μια ακόμη φορά τα κύρια θέματα της 

ημερήσιας διάταξης περιλάμβαναν (α) Για την απόφαση 

του 6ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, και (β) Της εκδίκασης στο ΣτΕ 

της αίτησης των «29» που αφορά στην ακύρωση της 

Υπουργικής Απόφασης «Βρούτση». Ήταν, δηλαδή, 

θέματα νομικά και μονόπλευρα, εδώ έχει ρίξει όλο το 

βάρος, όχι μόνον η πλειοψηφία του Δ.Σ. (Δημοκρατική 

Συνεργασία – ΔΕΚΣ), αλλά και οι παρατάξεις ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ – ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

Είναι περιττό να πούμε ότι ΚΑΜΜΙΑ ΝΥΞΗ, 

ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ στα νομοσχέδια λαιμητόμους 

και την πολιτική της Κυβέρνησης, καμμία νύξη , καμμία 

αναφορά στην πρόσφατη επιχειρησιακή σύμβαση του 

ΣΥΤΕ, που συναίνεσε σε ΔΡΑΣΤΙΚΗ παραπέρα 

συρρίκνωση της ΤτΕ, εξαφανίζοντας Υποκαταστήματα – 

Πρακτορεία – Θυρίδες και όχι μόνο… 

Η ΕΣΑΚ-Σ, αντίθετα, για αυτά τα ζητήματα, ζήτησε να 

γίνει συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις, τονίζοντας 

ότι για τα νομικά θέματα μπορεί, μεν, να διεκδικούνται 

επικουρικά ορισμένα αιτήματα, ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟ 

είναι ο συνδικαλιστικός-πολιτικός αγώνας, γιατί αυτός 

μπορεί να φέρει πιο μόνιμες λύσεις και συμφωνίες. 

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, ότι οι αποφάσεις των 

δικαστηρίων κατά 95% δικαιώνουν κυβερνήσεις – 

εργοδοσίες. 

Η ΕΣΑΚ-Σ θα συνεχίσει να ενισχύει και τις 

συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, που 

ξεκίνησαν πάλι σε όλη τη χώρα να διεκδικούν με 

αγώνες τώρα: 

✓ Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 

νόμων (Βρούτση - Κατρούγκαλου – 

Λοβέρδου – Ρέππα κλπ. 

✓ Την κατάργηση των κρατήσεων των Ν. 

4051, 4093/2012 

✓ Την καταβολή όλων των αναδρομικών 

✓ Την καταβολή των δώρων 

✓ Την εφαρμογή των Καταστατικών των 

Ταμείων κ.ά. 
 

 



 

ΣΧΟΛΙΑ…..    ΣΧΟΛΙΑ…..   ΣΧΟΛΙΑ….. 
 

Ανησυχία για το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

❖ Έγινε κι αυτό! Τα ευαίσθητα ιατρικά 

δεδομένα μας που τα έχουμε εμπιστευθεί στο 

ΔΙΚΟ ΜΑΣ Ταμείο Υγείας, ταξιδεύουν για 

την ΗΔΙΚΑ! Για την «ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση»! Με πρόσχημα την 

επίλυση περιορισμένων περιπτώσεων 

(φαρμάκων που απαιτούν ιατρική 

γνωμάτευση)  που δυσχεραίνονταν από την 

σημερινή λειτουργία! Και το Ταμείο μας 

δένεται ακόμη περισσότερο με διαδικασίες 

και οργανισμούς ξένους από αυτό, και με 

υποδομές που το εμπλέκουν ακόμη 

περισσότερο με τον ΕΟΠΠΥ… Προς τα πού 

«ταξιδεύει», λοιπόν, το Ταμείο μας; 

Ανησυχούμε σοβαρά! 

❖ Και πώς να μην ανησυχούμε, όταν ο 

αντιπρόεδρος, στο Τεύχος Νο. 83 του 

περιοδικού, αναφέρεται «στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης»!!! (σ.σ. η 

έμφαση και η υπογράμμιση δική μας) 

Αναρωτιόμαστε, σε συλλογικό, ιστορικό, 

αυτοδιοικούμενο, αυτοδιαχειριζόμενο 

οργανισμό, χωράει, έστω και λεκτικά, η 

έννοια της «εταιρικής ευθύνης»; Μήπως 

ταιριάζουν καλύτερα οι έννοιες συλλογικές 

αρχές, συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, 

κοινωνική ευθύνη; 

Τα μέλη του Ταμείου Υγείας, οι εν ενεργεία 

και οι συνταξιούχοι συνάδελφοι, δεν θα το 

παραδώσουμε στις όποιες ορέξεις έχουν 

ανοίξει. Θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. 

Το χρωστάμε στους παλιότερους που 

αγωνίστηκαν για να το φτιάξουν, και το 

οφείλουμε στους νεώτερους, για να τους το 

παραδώσουμε, έτσι όπως το παραλάβαμε κι 

εμείς. Όσο περισσότερο είναι αυτό εφικτό… 

Να ξαναζωντανέψει ο Σύλλογος! 

Ζωτική είναι η ανάγκη να ξαναζωντανέψει ο 

Σύλλογος, μετά την «χειμερία νάρκη» της πανδημίας. 

Με την βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων, 

μπορεί να ξεκινήσουν ξανά κάποιες από τις 

δραστηριότητες που έχουν ανασταλεί, και να 

λειτουργήσει η μεγάλη αίθουσα, με την τήρηση, 

βεβαίως, όλων των εκάστοτε προληπτικών μέτρων. Η 

ζωντανή παρουσία και συνεύρεση των συναδέλφων 

είναι αναντικατάστατη για την διατήρηση και τόνωση 

της συλλογικής λειτουργίας. Αναμένουμε… 

ΣΧΟΛΙΑ…..   ΣΧΟΛΙΑ…..  ΣΧΟΛΙΑ….. 

 

Το επόμενο διάστημα θα έρθει το καθιερωμένο 

«πεσκέσι» με (α) τον αυξημένο ΦΟΡΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ για το 2020 (β) τη φορολόγηση 

των αναδρομικών 11 μηνών για όσους συναδέλφους 

τα πήραν (ψίχουλα, δηλαδή, για οσα ΜΑΣ 

ΧΡΩΣΤΑΝΕ, ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ 

ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ) με ποσοστό που πλησιάζει 

το 50% (γ) τον ΕΝΦΙΑ, αυτόν που κάθε 

κυβέρνηση, πριν έρθει στην εξουσία, εξαγγέλλει την 

κατάργησή του!!! 

Ταυτόχρονα, ο «Υπουργός της Εργοδοσίας» 

Χατζηδάκης ετοιμάζει νέο αντιασφαλιστικό 

νομοσχέδιο, με επίκεντρο, όπως λέει, την 

επικουρική (που την έχουν μετατρέψει για τους 

περισσότερους σε φιλοδώρημα). Και μην ξεχνάμε, 

ότι τα χρήματα που θα πάρουν οι επιχειρηματικοί 

όμιλοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να εγκριθούν 

από την ΕΕ, συνοδεύονται με «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», 

δηλαδή και νέα αντεργατικά και αντιασφαλιστικά 

μέτρα, που δεν θα αφήσουν τίποτε όρθιο. 

Οι άλλες παρατάξεις, ως συνήθως, σιωπούν. Θα πάνε, 

ίσως, αργότερα να βρούνε πάλι το δίκιο τους στους 

δικηγόρους. Άλλωστε, η μόνη διαφορά τους, απ’ ό,τι 

φαίνεται, είναι ότι δεν έχουν τους ίδιους νομικούς 

συμβούλους…. 

 

Κόβουν την παιδική μέριμνα για τα Χριστούγεννα 

και το Πάσχα! 

Χτύπημα με «δίκοπο μαχαίρι» περιλαμβάνει η νέα 

Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψε η πλειοψηφία του 

ΣΥΤΕ. Αναφέρεται πως «δεν καταβάλλεται παιδική 
μέριμνα για τις εορτές των Χριστουγέννων και 
Πάσχα». Ένα ακόμη χτύπημα δίνεται στον ίδιο το 

θεσμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Κι 

ακόμη ένα στον Συνεταιρισμό. Βάλθηκαν να 

ξηλώσουν ό,τι έχει κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες, 

με αίμα. Θα τους το επιτρέψουμε; 


