─

Σ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρχαιρεσιών του Συλλόγου, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους, και να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
1. Η ΕΣΑΚ-Σ στις εκλογές του Συλλόγου, αντιμετωπίζοντας για άλλη μια φορά
✓ την σκόπιμη μη τροποποίηση του Καταστατικού (έχουμε 11μελές Διοικ. Συμβούλιο για
4.000 άμεσα και 1.000 έμμεσα μέλη, αντί για τουλάχιστον 15μελές)
✓ τον Ν. 1264 με βάση τον οποίο γίνονται οι εκλογές, που δεν προβλέπει την απλή
αναλογική, αλλά ενισχυμένη, για να βάζει εμπόδια και να αποκλείει την εκλογή
μικρότερων συλλογικοτήτων,
✓ τους κάθε είδους μηχανισμούς της εξουσίας και
✓ του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού,
ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΟ Δ.Σ. (8,1% ΑΠΟ
7,06% ΤΟ 2019). Θα αξιοποιήσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, το αποτέλεσμα
με συνέπεια, για την ενίσχυση των διεκδικήσεών μας τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδος,
όσο και γενικότερα, με την συμμετοχή στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του ταξικού
συνταξιουχικού κινήματος.
2. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ για το διεκδικητικό πρόγραμμα του Συλλόγου, διατυπώσαμε εκ νέου
τις θέσεις μας (σε πλήρη αντίθεση με το «εφικτό» που διεκδικεί η πλειοψηφία), ότι, δηλαδή,
ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ’ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΗ, όχι μόνον της εφαρμογής των
καταστατικών των Ταμείων μας και της κατάργησης όλων των αντιασφαλιστικών νόμων,
αλλά και της άμεσης επιστροφής όλων των αναδρομικών και των δώρων, της κατάργησης,
ειδικότερα, των διατάξεων των Ν. 4051, 4093/2012 και της ΕΑΣ Επαναλάβαμε, (μπροστά,
μάλιστα, στην εξάπλωση της πανδημίας) ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΩΡΕΑΝ, ΥΨΗΛΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, γιατί, για εμάς, η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. Επαναλάβαμε την θέση που
έχουμε διατυπώσει επανειλημμένα για ενίσχυση ΜΕ ΜΙΑ (1) ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ,
με κατώτατο ποσό τα € 1,000, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών που έχουν
επιβάλει ανάλγητες πολιτικές με τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, την φορολόγηση των
αναδρομικών του 11μήνου, αλλά και της ακρίβειας που αναγκάζει και τους συνταξιούχους να
βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη τους. Ζητήσαμε, επίσης, να απαιτηθεί από την
Διοίκηση της ΤτΕ η επαναφορά του θεσμού της επιδότησης διακοπών σε άγονα νησιά και
άλλους συναφείς προορισμούς, την καθιέρωση πίστωσης με διατακτικές στον Συνεταιρισμό,
την ουσιαστική βελτίωση των δανειακών επιβαρύνσεων των συναδέλφων.

3. Για τις Γενικές Διεκδικήσεις, που είναι και όλων των άλλων συνταξιούχων της χώρας-,
ζητήσαμε την συμπόρευση και την συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις, κάτι που αρνούνται
οι άλλες παρατάξεις συνεχίζοντας να μας απομονώνουν, αλλά και να καλλιεργούν αυταπάτες
σχετικά με τις επικείμενες δικαστικές αποφάσεις, αν και γνωρίζουν ότι αυτές κατά 90%
δικαιώνουν κυβέρνηση και εργοδότες.
Σχόλια… Σχόλια… Σχόλια…… Σχόλια…
1. Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
Διατυπώσαμε τη θέση για Αντιπροσωπευτικό – Αναλογικό Προεδρείο, που οι αποφάσεις του
θα παίρνονται στο Δ.Σ., δηλαδή χωρίς προσυνεννοήσεις και «κρυφές συναλλαγές» ή
προαπαιτούμενα. ΄Άλλες δυνάμεις που στο παρελθόν συνεργάστηκαν με τη σημερινή
πλειοψηφία σε προγραμματικά προεδρεία, ΣΗΜΕΡΑ άλλαξαν γνώμη και πρότειναν και αυτοί
Αντιπροσωπευτικό – Αναλογικό Προεδρείο για ….ευνόητους λόγους…
2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού
Το σύνολο των μελών στο Δ.Σ μίλησε για τροποποίηση του καταστατικού. Όμως η βασική
και δίκαιη τροποποίηση αφορά στο ίδιο το Δ.Σ. που πρέπει να είναι 15μελές, έτσι ώστε
να μην «κλέβουν» ΕΔΡΑ ή ΕΔΡΕΣ οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές δυνάμεις από τις
μικρότερες. Αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας μπορούν να υπάρξουν, αν, όμως, δεν
ψηφιστεί ομόφωνα το 15μελές Δ.Σ , θα είναι στην ουσία μια κοροϊδία για να πουν κάποιοι ότι
τροποποιήθηκε το Καταστατικό μετά από δεκαετίες.
3. Για τα πολιτιστικά του Συλλόγου
Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ ζήτησε στο Δ.Σ, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες,
την άμεση λειτουργία της Πολιτιστικής Επιτροπής, καθώς και να υπάρχει στον ιστότοπο
(“site”) του Συλλόγου ειδικός χώρος για ενημέρωση με πολιτιστικές δραστηριότητες που
αναπτύσσουν μέλη του ή μέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους.
4. Για το κατάντημα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού
Σύλλογοι να σου πετύχουν! Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του αντεργατικού νόμου
Χατζηδάκη για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, φακέλωμα ψηφοφόρων κλπ., και έτρεξαν πρώτοι
να τον εφαρμόσουν ο ΣΥΤΕ και το Ταμείο Υγείας ΑΤΠΣΥΤΕ, με ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ.
Από τη μία, διατηρούν τα καταστατικά που «κλέβουν» τις έδρες σαν να μην τρέχει τίποτα, κι
από την άλλη σπεύδουν να εφαρμόσουν ό,τι πιο αντιδραστικό των εκάστοτε κυβερνητικών
πολιτικών. Μήπως οι συνάδελφοι πρέπει κάποια στιγμή να παρέμβουν ΔΥΝΑΜΙΚΑ σε όλους
αυτούς που θέλουν να λέγονται και να παριστάνουν τους «συνδικαλιστές»;
5. Για την πανδημία και την …αναισθησία…
Ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν τις 17.000 και εκδηλώνεται το πιο σφοδρό κύμα από την έναρξη
της πανδημίας, η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζεται. Στις καλένδες των
υποσχέσεων έχει μείνει η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού κ.ά.. Δεν λαμβάνεται σχεδόν κανένα μέτρο, πέρα από …συστάσεις για
εμβολιασμούς, ενώ, πίσω από την φιλολογία περί ατομικής ευθύνης, η κυβέρνηση προσπαθεί
να συγκαλύψει τις ευθύνες για τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής της.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΕΣΑΚ-Σ

