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Αθήνα, 24/12/2021 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

1. Η συζήτηση στη Βουλή και η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2022 επιβεβαίωσε 

ότι, παρά την αύξηση του ΑΕΠ το 2021 και το 2022, θα παραμείνουν παγωμένες οι 

συντάξεις, που γι’ αυτό όλα τα τελευταία χρόνια έχουν φροντίσει οι αντιασφαλιστικοί 

νόμοι που ψηφίστηκαν κύρια από Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό, ενώ τα φορολογικά 

έσοδα θα αυξηθούν κατά 3,5 δις και θα φτάσουν τα 50 δις (εκ των οποίων το 95% 

της φορολογίας το πληρώνουν πάντα μισθωτοί και συνταξιούχοι), αύξηση η οποία θα 

προέλθει κυρίως από τους έμμεσους φόρους (κατά 2 δις) ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΡΤΩΘΟΥΝ 

ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Καμία αύξηση, 

λοιπόν, δεν προβλέπεται για τις συντάξεις. Σε συνθήκες πανδημίας, νέου κύματος, η 

κυβέρνηση έφερε προϋπολογισμό με μειωμένες δαπάνες για νοσοκομεία και 

πρωτοβάθμια υγεία, κι όλα αυτά τη στιγμή που «ανθεί» από κερδοφορία ο ιδιωτικός 

τομέας υγείας. ΑΙΣΧΟΣ. 

 

2. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, εργαζόμενοι – συνταξιούχοι – νεολαία δεν σκύβουν 

το κεφάλι. Προχώρησαν στις 14/12 και 16/12/2021 σε σημαντικές διαμαρτυρίες, σε 

συλλαλητήρια σ’ όλη την Ελλάδα και έτσι θα συνεχίσουν, για να αποκατασταθούν οι 

συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τα Δώρα και το επίδομα αδείας,  οι περικοπές 

που έχουν επιβληθεί  για να σταματήσει η φορολογία των αναδρομικών κ.α. 

 

3. ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟΥΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. Ο 

καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του… 

 

4. Στο Δ.Σ. της 14/12/2021 δεν ειπώθηκε τίποτα ουσιαστικό για την «εθιμοτυπική» 

συνάντηση Προέδρου – Διοίκησης. Αδυνατεί η πλειοψηφία να κατανοήσει ότι μόνη της 

και η υποτιθέμενη πίεση είναι ασθενέστερη, και χρεώνεται με άλλη μία 

αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Ως προς την ενημέρωση των Προέδρου και Γ. 

Γραμματέα του Ταμείου Υγείας, εκείνο που δεν αλλάζει  είναι η συνεχιζόμενη 

προσαρμογή του Τ.Υ στην κυβερνητική πολιτική και ότι «όλο και πιο βαθιά βάζουμε το 

χέρι στην τσέπη» για τις ανάγκες μας σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

 



 

Υ.Γ. 1     ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΣΗΜΑ 

Με αφορμή και την ανακοίνωση Νο1 της ΔΕΚΣ, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ επισημάναμε 

στο ΔΣ του Συλλόγου στις 14/12/2021 τα εξής: 

 Η εφορευτική επιτροπή και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, 

άνοιξαν την κάλπη, σχεδόν το σύνολο των ψηφοδελτίων, αφήνοντας κλειστά 53 

ψηφοδέλτια προκειμένου να αναμειχθούν με τυχόν καθυστερούμενες επιστολικές ψήφους 

που θα είχαν βέβαια ταχυδρομηθεί ΠΡΙΝ το άνοιγμα της Παρασκευής.  

 Πράγματι, 11 τέτοιοι φάκελοι  ήρθαν και ανακατεύτηκαν με τα υπόλοιπα 53 

ψηφοδέλτια. Αυτοί είχαν ταχυδρομηθεί πριν το άνοιγμα της κάλπης.  

 4 φάκελοι δεν προσμετρήθηκαν μετά από ένσταση και της ΕΣΑΚ-Σ, ΓΙΑΤΙ 

ΕΙΧΑΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΘΕΙ ΜΕ COURIER ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ!!! 

 Οι φάκελοι που έρχονται εκπρόθεσμα (όπως έχει συμβεί και παλιότερα) δεν ανοίγονται 

και καταστρέφονται για να μην αποκαλυφθεί το περιεχόμενο και παραβιαστεί η 

μυστικότητα της ψηφοφορίας. Δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για την 

κοινοποίηση του περιεχομένου των 4 ψηφοδελτίων από την ανακοίνωση της ΔΕΚΣ, αφού 

αυτό φαίνεται ότι έγινε εν αγνοία των άλλων παρατάξεων και παραβιάστηκε η 

μυστικότητα της ψηφοφορίας. Αντί λοιπόν να ντρέπονται γι’ αυτή τους την ενέργεια, 

ζητούν και εύσημα. 

 

Υ.Γ. 2     ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;… 

Στο ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου αναγράφεται ρητά ως εκλογικό σύστημα 

διενέργειας των εκλογών του η «απλή αναλογική».  

Οι εκλογές, όμως, υποχρεωτικά --λόγω νόμου--, διεξάγονται με ένα σύστημα «απλής» 

(δηλ. ενισχυμένης) αναλογικής του Ν. 1264/82, που ψαλιδίζει τις μικρές συλλογικότητες. 

Αυτό το σύστημα θέλουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση τους Νο 2 / 25-11-2021, οι ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ να περάσουμε στο Καταστατικό του Συλλόγου. Δηλαδή, οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ζητούν να 

καταργηθεί η απλή αναλογική και στη θέση της να μπει ο 1284 !!! Το ποιους σημαδεύουν 

είναι ηλίου φαεινότερο. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΕΣΑΚ-Σ 


