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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Χαιρετίζω τη δεύτερη συνάντησή μας, που πραγματοποιείται με
πρωτοβουλία των εκλεγμένων εκπροσώπων μας στο Μικτό Συμβούλιο
Αλέκου Μάλη, Σοφίας Μαλτέζου και Γιώργου Γιαννήλου.
Θεωρώ τιμή ότι μετέχω στη σημερινή συνάντηση τόσο ως Πρόεδρος
της ΕΣΗΕΑ όσο και ως συνταξιούχος και αναμένω την καθιέρωσή
της τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
Ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες όπως η σημερινή γιατί μας φέρνουν
πιο κοντά, παρέχουν τη δυνατότητα γόνιμου διαλόγου,
καταγράφονται προβλήματα, αναζητούνται λύσεις.
Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι θέλω τους συνταξιούχους ενεργά
μέλη της Ένωσης με πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, να
εκλέγουν και να εκλέγονται, να συμμετέχουν στα όργανά της.
Είναι μια κατάκτηση που δεν θα απεμπολήσουμε και ως τέτοια
πρέπει να παραμείνει στο νέο Καταστατικό.
Οι συνταξιούχοι με τις γνώσεις τους, την αγωνιστικότητά τους,
τη συνέπειά τους έχουν προσφέρει πολλά στο συνδικαλιστικό
κίνημα και ασφαλώς θα προσφέρουν ακόμα περισσότερα.
Αποτελούν τη λαμπρή ιστορία της Ένωσής μας όπως οι νέοι είναι
το ελπιδοφόρο μέλλον της. Απαραίτητος συνδυασμός και των δύο
για να μη ξεχνάμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, που πάμε.
Οι συντάξεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων μας
είναι μικρές και συμπιέζονται ολοένα και περισσότερο από τον
πληθωρισμό. Τριάντα χρόνια οι συνταξιούχοι χάνουν σταθερά από

το εισόδημά τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Όπως γνωρίζετε το ΤΣΠΕΑΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου, και οι αυξήσεις που δίνονται βάσει υπουργικών
αποφάσεων ακολουθούν την κυβερνητική εισοδηματική πολιτική.
Πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης με αναπροσαρμογή των
συντάξεων του ΤΣΠΕΑΘ.
Με τη βοήθεια της συναδέλφου μας, βουλευτού Σοφίας Βούλτεψη
έχουν γίνει ενέργειες προς τον υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη για αναπροσαρμογή των συντάξεων. Σ’
αυτό βοηθάει και ο πλεονασματικός χαρακτήρας του Ταμείου μας.
Οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Στην προσπάθειά μας
έχουμε συνεπίκουρο και τον συνάδελφό μας Υπουργό Επικρατείας
Θοδωρή Ρουσόπουλο.
Προχθές είχαμε νέα συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών. Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και
αφορούσε μόνο τους συνταξιούχους.
Αναπτύξαμε στον κ. Αλογοσκούφη τα προβλήματα που απασχολούν
τους συνταξιούχους. Ζητήσαμε την επανασύνδεση της αύξησης με
εκείνη των εν ενεργεία δημοσιογράφων.
Επίσης ζητήσαμε διορθωτική αύξηση για να αντισταθμιστεί κατά
ένα μέρος τουλάχιστον η εισοδηματική απώλεια από την καθήλωση
των συντάξεων στο επίπεδο της εισοδηματικής πολιτικής.
Τέλος ζητήσαμε την κατάργηση της ασφάλισης και για τον κλάδο
συντάξεων στο ΤΕΒΕ των συνταξιούχων αλλά και των εν ενεργεία
δημοσιογράφων που δουλεύουν με μπλοκάκι. Σας υπενθυμίζω ότι
πριν ένα χρόνο με δικές μας πάλι ενέργειες καταργήθηκε η
ασφάλιση των απασχολούμενων συνταξιούχων στο ΤΕΒΕ για τον
κλάδο υγείας.
Ο κ. Αλογοσκούφης αντιμετώπισε ευνοϊκά τα παραπάνω αιτήματά
και υποσχέθηκε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι σε θέση να
μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τα άλλα που
χρονίζουν είναι πολλά. Προσπαθούμε να διορθώσουμε όσα έπρεπε
να έχουν γίνει και δεν έγιναν στα χαμένα χρόνια της αδράνειας
και της αδιαφορίας.
Στηρίζουμε έμπρακτα το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, σεβόμαστε την
αυτοτέλεια του Οργανισμού και συνεργαζόμαστε με τη διοίκησή

του για την αποτροπή κινδύνων που απειλούν το Ταμείο μας, τη
νομική του υπόσταση. Παρακολουθούμε κάθε κίνηση που στρέφεται
εναντίον του ΕΔΟΕΑΠ και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
κάθε επιβουλή σε βάρος των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Στα θέματα προτεραιότητάς μας παραμένει η έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση των συνταξιούχων για τα προβλήματα του κλάδου και
των Ταμείων μας. Για πρώτη φορά ο κατάλογος των υποψηφίων προς
εγγραφή μελών αποστέλλεται και στους συνταξιούχους για να
ενημερώνονται και να μετέχουν στις προβλεπόμενες από το
Καταστατικό διαδικασίες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να μας ενημερώνετε αλλά και να σας
ενημερώνουμε. Να ακούμε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις
σας, τις ανησυχίες σας. Σας θέλουμε συνεπίκουρους και
συμπαραστάτες στις προσπάθειές μας. Σας θέλουμε πρωταγωνιστές
και όχι κομπάρσους.
Είναι σημαντικό ότι με τους εκλεγμένους συνταξιούχους στο
Μικτό Συμβούλιο βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Σας
διαβεβαιώνω ότι μας εκπροσωπούν επάξια. Επιθυμούμε όμως να
διευρυνθεί η επικοινωνία και να συζητάμε και με τον καθένα από
εσάς χωριστά!
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ασφαλώς έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα. Όσα όμως και αν
γίνουν το χρέος μας προς τους βετεράνους του λειτουργήματος θα
παραμένει ανεκπλήρωτο.
Εύχομαι σ’ όλους σας υγεία και ευτυχία το 2005. Με την
επισήμανση ότι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι αποτελούν την
ενιαία, αδιαίρετη, δυνατή ΕΣΗΕΑ.

