
Για άλλη μια φορά γεμί-
σαμε τους δρόμους της 
Αθήνας με τα πανό, τις 
σημαίες, τα συνθήματα, τα 
αιτήματά μας. Για άλλη μια 
φορά οι συνταξιούχοι 
δώσαμε ένα βροντερό 
πανελλαδικό 

«παρών» στο κέντρο 
της. Για άλλη μια φορά 
βαδίσαμε τον δικό μας 
Μεγάλο Αγωνιστικό Περί-
πατο στην Πανεπιστημίου, 
στη Σταδίου, στο Σύνταγ-
μα. Για άλλη μια φορά σμί-
ξαμε οι ταξιδιώτες από όλη 
τη χώρα και οι ντόπιοι και 
ενώσαμε τις αγωνιστικές 
φωνές μας στη συγκέντρω-
ση στα Προπύλαια και στην 
πορεία προς τη βουλή.

Για άλλη μια φορά κάνα-
με καθαρό προς την κυβέρ-
νηση και κάθε πλευρά: Δεν 
θα σταματήσουμε να διεκ-
δικούμε την επιστροφή 
όσων μας κλέψανε. Τις 
κύριες συντάξεις και τις 
επικουρικές. Τα δώρα και 

επιδόματα άδειας. Τα 
μερίσματα και εφ’ άπαξ.

Να απαιτούμε κατώτε-
ρη σύνταξη 650 ευρώ. 
Αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις, για να τα βγά-
λουμε πέρα με την ακρί-
βεια. Ενσωμάτωση της 
προσωπικής διαφορά στην 
κύρια σύνταξη. Μέτρα 
προστασίας από το κύμα 
της ακρίβειας που σαρώνει 
το εισόδημά μας. Κατάρ-
γηση των ληστρικών 
φόρων.

Άμεσες προσλήψεις για-
τρών και νοσηλευτών σε 
όλα τα δημόσια νοσοκο-
μεία, να ανοίξουν αυτά που 
έκλεισαν. Δημόσια και 
δωρεάν υγεία.

Άμεση απόδοση του 
0,5% του ΑΕΠ στις συντά-
ξεις και των συσσωρευμέ-
νων ποσών από το 
20λεπτο για την κάλυψη 
των λειτουργικών ανα-
γκών των συνταξιουχικών 
οργανώσεων.

Κατάργηση όλης της 
αντιασφαλιστικής νομοθε-
σίας.

Στη συγκέντρωση στα 
Προπύλαια χαιρετισμούς 
απηύθυναν εκπρόσωποι 
των ομοσπονδιών και 
σωματείων, ενώ την κεντρι-
κή ομιλία έκανε ο Δ. Κου-
μπούρης πρόεδρος της 
ΟΣΙΚΑ. Στην κατάληξη της 
πορείας στο Σύνταγμα, 
αντιπροσωπεία της ΣΕΑ 
παρέδωσε το υπόμνημα με 
τα αιτήματα των συνταξι-
ούχων σε όλα τα κόμματα 
της βουλής, με τα οποία 
συμφωνήθηκαν συναντή-
σεις. 

Ταυτόχρονα από το 
γραφείο του πρωθυπουρ-
γού έγινε γνωστό πως 
άμεσα, μέσα στην επόμε-
νη βδομάδα, ο πρωθυ-
πουργός θα συναντήσει 
τη ΣΕΑ, εφ’ όσον, την 
ημέρα της συγκέντρωσης  
έλειπε στις Βρυξέλες.
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Οι Συνταξιούχοι είμαστε εδώ. 
Ακούραστοι. Μαχητικά Παρόντες στην 

πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης.

Μεγάλη Πανελλαδική 
Συγκέντρωση 24 Ιούνη 

ΣΕΑ: συναντήσεις με κόμματα
Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της «Ελλη-

νικής Λύσης» Κ. Βελόπουλο και τον Γ. Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. 
Κουτσούμπα στις 21 και 22 Ιούνη αντίστοιχα, στους οποίους εξέθεσε τα 
προβλήματα των συνταξιούχων, τα αιτήματά τους καθώς και την ανά-
γκη στήριξης των αγώνων τους και την βοήθεια, που τα κόμματα μπο-
ρούν να προσφέρουν, ώστε να ασκηθεί και από τη μεριά τους πίεση 
στην κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων.

Με την πανελλαδική συγκέντρωση στην 
Αθήνα (24/6) ολοκληρώθηκε μια πορεία δράσε-
ων της ομοσπονδίας και της Συντονιστικής 
Επιτροπής των συνταξιουχικών οργανώσεων 
και συμβολικά έκλεισε ένας κύκλος αγωνιστι-
κών παρεμβάσεων, πριν ανοίξει ο επόμενος.

Ήταν ένα πλούσιο αγωνιστικό πολύμορφο 
πρόγραμμα δράσης που κράτησε περισσότερο 
από 2 χρόνια και που ξετυλίχτηκε μέσα από 
έναν πλούτο μορφών. Από τις πιο απλές π.χ 
συσκέψεις, συζητήσεις, περιοδείες, τις τοπικές 
συγκεντρώσεις και πορείες, τις παραστάσεις 
διαμαρτυρίας στα υπουργεία, κ.λ.π έως τις 
περιφερειακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις 
και τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις και τα 
συλλαλητήρια.

Ξετυλίχτηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περί-
οδο για τους συνταξιούχους και συνολικότερα 
για τους εργαζόμενους της χώρας μας.

- Της πανδημίας, που οι εγκληματικές κυβερ-
νητικές ελλείψεις, η ανάθεση της προφύλαξης 
στην ατομική ευθύνη και η σκόπιμη απαξίωση 
του δημόσιου συστήματος υγείας την κατέστη-
σαν θανατηφόρο πριν από όλους για τους 
συνταξιούχους.

- Της κυβερνητικής προπαγάνδας και των 
καθεστωτικών μέσων ενημέρωσης πως τώρα με 
την κρίση, την πανδημία, τον πόλεμο, επιβάλλε-
ται εθνική ομοψυχία, οι κινητοποιήσεις είναι 
άκαιρες έως και εθνικά επιζήμιες.

- Της αναμονής και απαξίωσης των αγώνων 
από την αξιωματική αντιπολίτευση στην γραμμή 
του «θα λογαριαστούμε μετά».

- Της ουσιαστικής στήριξης των αντι-συντα-
ξιουχικών επιλογών από τις συνταξιουχικές 
οργανώσεις σφραγίδες που έχει στήσει ο εργο-
δοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός σε 
συνεργασία με τις κυβερνήσεις.

Παρά όμως αυτά τα εμπόδια το κίνημα των 
συνταξιούχων της χώρας μας που εκφράζεται 
μέσα από την Συντονιστική Επιτροπή των 
συνταξιουχικών οργανώσεων (ΣΕΑ) έκανε ορι-
σμένες από τις πιο μαζικές εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας στην χώρα μας και στην Ευρώπη, έχει 
καταφέρει να εδραιώσει ένα από τα ποιο μαζικά 
και αγωνιστικά συνταξιουχικά κινήματα στην 
Ευρώπη ίσως και συνολικότερα.

Χιλιάδες συνταξιούχοι είναι γραμμένοι στα 
σωματεία τους, νέα σωματεία δημιουργήθηκαν 
και πολλές 100αδες συνταξιούχοι οργανωθή-
καν σε αυτά. 

Σε αυτούς τους αγώνες βρήκε έκφραση η 
ποιο πλατειά συσπείρωση των συνταξιούχων 
μέσω της ΣΕΑ, αφού σε αυτή και το πρόγραμμα 
δράσης της εκφραστήκαν όλες οι υπαρκτές 
μαζικές οργανώσεις των συνταξιούχων της 
χώρας μας, ανεξάρτητα πολιτικών και ιδεολογι-
κών τοποθετήσεων.

Οι κινητοποιήσεις αυτές και τα αιτήματα 
διεκδίκησης - κατώτερης σύνταξης 650 εύρο 
και αύξησης όλων των συντάξεων, άμεσης 
έκδοσης των συντάξεων με προσλήψεις υπαλ-
λήλων και εκσυγχρονισμό του συστήματος 
έκδοσης, της απόδοσης των παρακρατημένων 
συνδρομών των συνταξιουχικών οργανώσεων, 
της στήριξης και αναβάθμισης του δημόσιου 
συστήματος υγείας, της δραστικής μείωσης 
των τιμών των καυσίμων και των τιμών των 
βασικών καταναλωτικών προϊόντων- της μη 
συμμετοχής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κ.ά- 
έτυχαν της αποδοχής και της στήριξης όχι μόνο 
των 100αδων χιλιάδων συνταξιούχων, που για 
διαφόρους λογούς δεν συμμετείχαν σε αυτές, 

όχι μόνο του ενεργού ταξικού κινήματος, που 
τμήμα τους αποτελεί το συνταξιουχικό κίνημα, 
αλλά είχαν την αποδοχή και την στήριξη της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζόμενων 
και ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων.

Ήταν κινητοποιήσεις, που είχαν αποτελέ-
σματα αφού η μη παραπέρα περικοπή των 
συντάξεων, έστω και με την μορφή της προσω-
πικής διαφοράς, η επιστροφή των αναδρομι-
κών, η μερική αποκατάσταση των συντάξεων 
χηρείας κ.α.  ήταν αποτέλεσμα αυτών των 
κινητοποιήσεων.

Όπως αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσε-
ων είναι και η καθυστέρηση των ευρωπαϊκών 
απαιτήσεων και του κυβερνητικού σχεδιασμού 
για πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος κοι-
νωνικής ασφάλισης και δραστικής μείωσης εκ 
νέου των συντάξεων .

Ασφαλώς και οι αγώνες αυτοί δεν μπόρεσαν 
και ούτε θα μπορούσαν από μόνοι τους άλλω-
στε να αλλάξουν την γενική κατεύθυνση και τις 
αποφάσεις της Ε.Ε., των κυβερνήσεων και των 
αστικών κόμματων για το συνταξιοδοτικό και το 
κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα της χώρας 
μας.

Μέσα και από αυτούς τους αγώνες επιβεβαι-
ώθηκαν βασικά για τους συνταξιούχους και 
τους εργαζόμενους της χώρας μας τα συμπε-
ράσματα:

- Ότι οι αστικές κυβερνήσεις όποιας από-
χρωσης και αν είναι, δεν μπορούν να κρατή-
σουν δυο καρπούζια σε μια μασχάλη. Να ικα-
νοποιήσουν και την ακόρεστη δίψα των κεφα-
λαιοκρατών για περισσότερα κέρδη και τις 
διαρκώς διευρυνόμενες και μεταβαλλόμε-
νες  σύγχρονες ανάγκες των συνταξιούχων 
να ικανοποιήσουν .

Επιλέγουν με ταξικό κριτήριο. Για τους 
συνταξιούχους επιλέγουν τα ψευτο-επιδόματα 
αλληλεγγύης και για τους κεφαλαιοκράτες τα 
πλουσιοπάροχα πακέτα στήριξης και την ασυ-
δοσία στην καταλήστευση μας..

Επιβεβαιώνεται ότι στα πλαίσια των δημοσι-
ονομικών στόχων, των ισοσκελισμένων προϋπο-
λογισμών, της διατήρησης  της ανταγωνιστικό-
τητας της οικονομίας, κλπ-κλπ, δεν χωράνε οι 
δικές μας ανάγκες, η βελτίωση της ζωής μας, 
των παιδιών και των εγγονιών μας.

- Η αστική τάξη και η ευρωπαϊκή ένωση 
έχουν πετύχει και έχουν επιβάλει στα αστικά 
κόμματα ενιαία γραμμή και μέτρα σε σχέση με 
το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα .

Αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι ενιαία και 
συμπληρώνοντας η μια αστική κυβέρνηση την 
άλλη, προώθησαν όλα αυτά τα χρόνια τα βάρ-
βαρα αυτά μέτρα και τις περικοπές σε βάρος 
μας.

Από το γεγονός ότι κανένα από αυτά τα 
κόμματα δεν ψελλίζει κάτι για ξήλωμα όλου 
αυτού του αντι-ασφαλιστικού πλαισίου που 
έχουν συνδιαμορφώσει. Απεναντίας μιλούν για 
παραπέρα προώθηση της ευρωπαϊκής στρατη-
γικής για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.

- Επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώνεται πως 
δεν υπάρχουν σωτήρες για να σώσουν τους 
συνταξιούχους. Μόνοι μας θα σώσουμε τους 
εαυτούς μας. Η συνέχιση της δράσης και η 
ακόμα μεγαλύτερη άνοδος των αγώνων μας 
είναι ο δικός μας μονόδρομος με στόχο το 
σπάσιμο και την αμφισβήτηση αυτού του στε-
νού κορσέ, που περιορίζει τις ζωές μας, αλλά 
και αυτών που διαμορφώνουν και αναδιαμορ-
φώνουν αυτόν τον κορσέ.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ ΜΑΖΙΚΟΥΣ - 

ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Συμπεράσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής
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Με μεγάλη επιτυχία, απρόσμενη 
ακόμα και για τους διοργανωτές της, 
πραγματοποιήθηκε η Πανελλαδική 
Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στο διήμερο 18-19 
Ιούνη στο κλειστό γήπεδο της Δραπετσώ-
νας «Αριστείδης Παπαμιχαήλ», με σύνθη-
μα «Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα 
η ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη».

506 συνδικάτα (Εργατικά Κέντρα, Ομο-
σπονδίες, κλαδικά και επιχειρησιακά 
σωματεία) και 66 σύλλογοι συνταξιούχων, 
που εκπροσωπήθηκαν από 2000 συνδικα-
λιστές από όλη τη χώρα πήραν μέρος στις 
εργασίες της σύσκεψης, με αποφάσεις 
των οργάνων τους και γενικών συνελεύσε-
ων. Ταυτόχρονα, στο προηγούμενο διά-
στημα προηγήθηκε μια εκτεταμένη προ-
παγανδιστική της σύσκεψης εξόρμηση 
των ταξικών συνδικάτων σε χώρους δου-
λειάς, όπου έγινε ενημέρωση των εργαζο-
μένων για το περιεχόμενό της, τους στό-
χους της.

Δεν ήταν απλά μια δραστηριότητα, που 
αποφασίστηκε «από καθέδρας» και μακριά 
από τους εργαζόμενους, αλλά έγινε μεγά-
λη προσπάθεια να ενημερωθούν οι εργα-
τοϋπάλληλοι όλων των κλάδων για την 
αξία και τη σημασία της. Να γίνουν κοινω-
νοί αυτής της δράσης, σαν μέρος της 
ταξικής πάλης που αναπτύσσει το ταξικό 
εργατικό- συνδικαλιστικό κίνημα όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα τελευταία, 
όπου η ενορχηστρωμένη επίθεση του 
κεφαλαίου, των κυβερνήσεών του και της 
ΕΕ ενάντια στα δικαιώματα και τις κατα-
κτήσεις του έχει πάρει τη μορφή χιονοστι-
βάδας. 

Στη Σύσκεψη κλήθηκαν και παρακολού-
θησαν τις εργασίες της αντιπροσωπεία 
της ΠΣΟ, με τους Πάμπη Κυρίτση Γενικό 
Γραμματέα της και Γιώργο Μαυρίκο, επί-
τιμο Πρόεδρό της και 31 συνδικαλιστές 
από συνδικάτα 19 χωρών από Ευρώπη, 
Ασία, Αμερική, Αφρική. Οι ξένες αντιπρο-
σωπείες συμμετείχαν επίσης σε ειδική 
εκδήλωση που οργάνωσε το ΠΑΜΕ σε 
ξενοδοχείο στις 17/6, όπου έγινε ενημέ-
ρωση και συζήτηση για τα θέματα που 
απασχόλησαν τη Σύσκεψη και γενικά το 
εργατικό- συνδικαλιστικό κίνημα παγκό-
σμια.

Δεκάδες επίσης ήταν τα χαιρετιστήρια 
μηνύματα προς το ΠΑΜΕ συνδικάτων από 
όλο τον κόσμο, ενώ αναρτήσεις με εικό-
νες και σχόλια ανέβασαν πολλά ξένα συν-
δικάτα στις ιστοσελίδες τους, προβάλλο-
ντας το μεγάλο αυτό γεγονός για τα 
εργατικό- συνδικαλιστικό κίνημα, όχι μόνο 
στη χώρα μας, αλλά διεθνώς.

Χαιρετισμούς στη Σύσκεψη έκαναν 
εκπρόσωποι του ΜΕΤΩΠΟΥ των αγροτών, 
των αυτοαπασχολουμένων και μικρών 
ΕΒΕ, της ΟΓΕ και του φοιτητικού κινήμα-
τος.

Στη Σύσκεψη έγιναν 100 ομιλίες από 
συνδικαλιστές όλων των κλάδων και 
πολλών χώρων δουλειάς, ενώ το κυρίαρ-
χο και ελπιδοφόρο χαρακτηριστικό ήταν 

το νεαρό της ηλικίας της μεγάλης πλειο-
ψηφίας των συμμετεχόντων, που έχουν 
μπει μπροστά στην οργάνωση και ανά-
πτυξη της δράσης των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις και τους κλάδους.

Οι ομιλητές μετέφεραν την πλούσια 
εμπειρία από την ανάπτυξη των αγώνων 
των εργαζομένων, της δράσης των συνδι-
κάτων, της οργάνωσης της πάλης σε 
σύγκρουση με την εργοδοσία και τους 
κυβερνητικούς νόμους. Ιδιαίτερα αναδεί-
χτηκε η αξία των αγώνων που αναπτύχθη-
καν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια σειρά 
επιχειρήσεις και κλάδους, όπως στην 
COSCO, στη ΛΑΡΚΟ, στα ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, στην e-food, στις 
κατασκευές, στον επισιτισμό- τουρισμό, 
στο φάρμακο, στους υγειονομικούς κ.α., 
που έδειξαν την αξία και σημασία του 
ταξικού προσανατολισμού του εργατικού 
κινήματος, σε κατεύθυνση σύγκρουσης 
με την εργοδοτική και κυβερνητική τακτι-
κή και πολιτική, ενώ τονίστηκε η μεγάλη 
βοήθεια που προσφέρει η εργατική και 
λαϊκή αλληλεγγύη και αγωνιστική συμπα-
ράσταση στους αγωνιζόμενους εργαζόμε-
νους. 

Τονίστηκε το πώς η πάλη αυτή εξου-
δετέρωσε, άφησε στα χαρτιά τους 
αντεργατικούς- αντισυνδικαλιστικούς 
νόμους των κυβερνήσεων, με την άρνη-
ση των συνδικάτων να τους εφαρμόσουν 
και πως η πείρα αυτή πρέπει να αξιοποι-
ηθεί ακόμα περισσότερο για την ισχυρο-
ποίηση του ταξικού εργατικού κινήμα-
τος. 

Από τις συζητήσεις, παρεμβάσεις και 
εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκε πως το ΠΑΜΕ 
είναι εγγύηση σήμερα για ένα κίνημα 
χειραφετημένο από τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους.

Ακόμα ότι απομονώθηκε ο κυβερνητι-
κός και εργοδοτικός συνδικαλισμός «των 
γραβατοφορεμένων» συνδικαλιστών- 
εργοδοτών της ΓΣΕΕ και γενικά της συμ-
βιβασμένης συνδικαλιστικής ηγεσίας στα 
συνδικάτα που ακολουθούν το δρόμο του 
κοινωνικού διαλόγου, της υποταγής και 
συμβιβασμού με την εργοδοσία, της υπε-
ράσπισης όχι των εργατικών δικαιωμάτων 
και αιτημάτων, αλλά των εργοδοτικών 
απαιτήσεων.

Αυτό το κλίμα ενθουσιασμού, αγωνι-
στικής διάθεσης ανέλαβαν την ευθύνη 
και το καθήκον να μεταφέρουν οι συνδι-
καλιστές που πήραν μέρος στη Σύσκεψη 
του ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους στους 
χώρους τους.

Η Σύσκεψη επίσης ψήφισε το Διεκδικη-
τικό Πλαίσιο αιτημάτων, που μπαίνουν για 
διεκδίκηση από το εργατικό- συνδικαλιστι-
κό κίνημα.

Οι εργασίες της Σύσκεψης ολοκληρώ-
θηκαν με την εκλογή της νέας Εκτελεστι-
κής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. 

Με το σύνθημα «Στην οργάνωση η 
δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα» συνεχί-
ζουμε πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά!».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 
18-19 ΙΟΥΝΗ

Αγαπητοί συναγωνιστές, συναγωνίστρι-
ες, συνάδελφοι, συναδέλφισσες. 

Πιστεύω ότι η εισήγηση της Ε.Γ. με 
σωστό και αντικειμενικό τρόπο εκτιμάει 
την πορεία μας αυτά τα χρόνια, τα θετικά, 
τις δυσκολίες, τις υποχρεώσεις, δίχως να 
κρύβει  τις αδυναμίες του κινήματος. 

Όλα αυτά δείχνουν  ότι η διαδικασία 
της ανασύνταξης του κινήματος, που 
παλεύουμε στην βάση των σημερινών 
αναγκών, είναι μια αναγκαία σύνθετη επί-
πονη υπόθεση, που πρέπει σταθερά να 
οικοδομείται ως  μοναδική διέξοδος και 
απάντηση στην βαρβαρότητα του άδικου 
εκμεταλλευτικού συστήματος, που βιώ-
νουμε. 

Στην σύσκεψή μας δίνεται η δυνατότη-
τα με ευθύνη, αβίαστα, χωρίς κανένα 
δισταγμό να εκφράσουμε την δική μας 
εκτίμηση, άποψη, θέση μέσα από τη θετι-
κή και την αρνητική μας εμπειρία για το 
πως με την δουλειά μας, θα πραγματοποι-
ήσουμε αυτό τον στόχο. Να σκεφτούμε, 
να προβληματιστούμε  για το πώς θα 
οργανώσουμε σήμερα με βάση τις σημε-
ρινές απαιτήσεις την εργατική τάξη, οικο-
δομώντας το κίνημα που θα ανταποκρίνε-
ται στις σημερινές μας ανάγκες σύμφωνα 
με τις απατήσεις της εποχής μας.

Αυτό είναι καταγεγραμμένο στην ιστο-
ρική πορεία της εργατικής τάξης από 
παλιά. Σήμερα οι απαιτήσεις είναι μεγαλύ-
τερες. Έχουμε ζωντανά παραδείγματα, 
που το πιστοποιούν και δίνουν θετικές 
απαντήσεις στην λογική της απογοήτευ-
σης,  που οι δυνάμεις του συστήματος 
καλλιεργούν ότι τάχα δεν μπορεί να γίνει 
τίποτα. 

Είναι οι νικηφόροι αγώνες των εργαζο-
μένων στην e-fount την COSCO. Οι οικο-
δόμοι, στο μέταλλο κ.α. νίκησαν γιατί στο 
αγώνα τους απέναντι στην εργοδοσία, 
στην κυβέρνηση, στα συμβιβασμένα συν-
δικάτα παράταξαν ενωμένο το σύνολο των 
εργαζομένων στους χώρους αυτούς δίχως 
υποχωρήσεις και ταλαντεύσεις. 

Αυτό το κίνημα με αυτά τα χαρακτηρι-
στικά πρέπει να χτίσουμε, δουλεύοντας 
σταθερά με υπομονή, δίχως βιασύνη, και 
απογοητεύσεις.

Από τα θετικά παραδείγματα σε αυτή 
την κατεύθυνση είναι η ενότητα η συνερ-
γασία και ο συντονισμός πάλης που έχει 
επιτευχθεί ανάμεσα στις συνταξιουχικές 
οργανώσεις που συσπειρώνονται στη ΣΕΑ 
συσπειρώνοντας σε αυτή το σύνολο των 
συνταξιούχων της χώρας μας. 

Η  πρωτοβουλία για την δημιουργία της 
στις αρχές της 10ετίας του 1990 από τις 
τότε διοικήσεις των  τριών  ομοσπονδιών 
του συνταξιουχικού κινήματος, του ΙΚΑ, 
Δημοσίου, και εκείνη την εποχή του ΤΕΒΕ 
που αργότερα συγκροτήθηκε ως ΠΟΣ-Ο-
ΑΕΕ, ήταν σοφή και διορατική. 

Ήταν η περίοδος των μεγάλων αντεπα-
ναστατικών ανατροπών στην ΕΣΣΔ και 
στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, 
τότε που η χώρα μας εντασσόταν στη ΕΕ 
και άρχισαν να ψηφίζονται τα πρώτα 
αντιασφαλιστικά νομοσχέδια, που προμή-
νυαν την καταιγίδα που θα ακολουθήσει 
στα δικαιώματα εργατών και συνταξιού-
χων. 

Οι συνάδελφοι, που τότε προχώρησαν 
σε αυτή την πρωτοβουλία, δεν είχαν κοινή 
ιδεολογική, πολιτική άποψη και συνδικαλι-
στική αφετηρία. Κατανόησαν τις ανάγκες 
της εποχής τους, ότι οι συνταξιούχοι δεν 
έχουν καμιά ελπίδα να λύσουν τα κοινά 
τους προβλήματα, που από τις αντιλαϊκές, 
αντιασφαλιστικές  πολιτικές θα πολλαπλα-
σιάζονταν, εάν δεν δημιουργήσουν τη 
ενότητα  και την κοινή δράση όλων των 
συνταξιουχικών οργανώσεων «χτυπώ-
ντας» ταυτόχρονα το σαράκι του συντε-

χνιασμού. 
Η ΣΕΑ ξεκίνησε με 3 οργανώσεις, στη 

συνέχεια εντάχθηκαν και άλλες, σήμερα 
μετράμε δέκα, εκπροσωπώντας 300 
συνταξιουχικά σωματεία σε όλη την χώρα 
από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Η βάση της συνεργασίας στηρίζεται 
στις αρχές της ισοτιμίας του σεβασμού 
και της αυτοτέλειας της κάθε συνδικαλι-
στικής οργάνωσης, που συμμετέχει στην 
ΣΕΑ. Στηρίζεται στην καλή πίστη των 
συνεργαζομένων συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων. 

Η κάθε οργάνωση έχει την δική της 
αυτοτελή οργάνωση με βάση τα καθήκο-
ντα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν 
από το  καταστατικό της.  Αυτά δεν καθο-
ρίζονται και δεν αλλάζουν από την συμμε-
τοχή τους στο συντονιστικό όργανο της 
ΣΕΑ. Επίσης η συμμετοχή των συνταξιου-
χικών οργανώσεων στην ΣΕΑ δεν προϋπο-
θέτει ιδεολογική ή πολιτική ή άλλη ταύτι-
ση των συμμετεχόντων. 

Υπάρχει συμφωνία ότι οι ανάγκες της 
ζωή των συνταξιούχων, δεν μπορεί να 
χωρέσει στο πλαίσιο των αναγκών του 
κεφαλαίου, που οι κυβερνήσεις του οριο-
θετούν. Το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημά-
των του συνταξιουχικού κινήματος καθο-
ρίζονται από τις πραγματικές ανάγκες των 
συνταξιούχων, με βάση τον πλούτο που 
έχουν παράξει. Αφορά όλα τα προβλήμα-
τα που βιώνουν από τις αντισυνταξιουχι-
κές πολιτικές, που τα χρόνια της κρίσης 
του συστήματος απογειώθηκαν και τσάκι-
σαν τη ζωή μας. 

Σε αυτή την βάση και λογική διεκδικού-
με ότι μας έχει αφαιρεθεί, γιατί δεν τα 
δανειστήκαμε από κανένα δανειστή, από 
κανένα τραπεζίτη, δεν μας τα χάρισε 
καμιά κυβέρνηση. Διεκδικούμε αυξήσεις 
τώρα σε όλες τις συντάξιμες αποδοχές, 
τα πληρωμένα δώρα μας, δωρεάν υγεία- 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνι-
κές παροχές, τα αναδρομικά μας. Η προ-
σωπική διαφορά να συνυπολογίζεται ως 
κανονική σύνταξη. Αν αυτά τα χρόνια δεν 
υπήρχε η δράση του συνταξιουχικού κινή-
ματος με επικεφαλής την ΣΕΑ, τα πράγμα-
τα θα ήταν πολύ χειρότερα. Με τους 
αγώνες μας στο επίπεδο που αυτοί έφθα-
σαν βέβαια, δεν καταφέραμε να ανατρέ-
ψουμε το σύνολο των αντιλαϊκών αντισυ-
νταξιουχικών πολιτικών, καταφέραμε 
όμως να αποτρέψουμε μέτρα, που από 
πολύ παλαιότερα ήθελαν να εφαρμόσουν. 

Να μην εφαρμοσθούν και να ανακλη-
θούν μέτρα για την χηρεία, μέρος των 
κρατήσεων για την υγεία, να δοθούν ξανά 
οι διαφορές που παρακρατούνταν αυθαί-
ρετα στις επικουρικές συντάξεις, που επα-
νήλθαν στο επίπεδο του 2014, καθώς η μη 
αφαίρεση των ποσών της προσωπικής 
διαφοράς, μια ακόμη ολέθρια περικοπή. 

Αυτή η αγωνιστική πορεία δεν έχει 
μόνο θετική αντανάκλαση στους συνταξι-
ούχους αλλά και στην εργατική τάξη. Τα 
πράγματα θα ήταν καλύτερα αν η συμμε-
τοχή των συνταξιούχων στα σωματεία 
τους και στους αγώνες ήταν πιο μαζική. 
Αυτό πρέπει να γίνει. 

Αυτός είναι ο μονόδρομος για τους 
συνταξιούχους για την εργατική τάξη για 
το λαϊκό κίνημα, σε αυτή την κατεύθυνση 
πρέπει σταθερά να κινηθούμε, να παλέ-
ψουμε και να δυναμώσουμε τους δεσμούς 
μας και τους αγώνες μας σε  τοπικό, περι-
φερειακό και πανελλαδικό επίπεδο. 

Σε αυτή την βάση σας προσκαλούμε να 
στηρίξετε με την παρουσία σας το πανελ-
λαδικό μας συλλαλητήριο στις 24/6/22 
ώρα 11.30 στην πλατεία Κλαυθμώνος και 
στην πορεία που θα ακολουθήσει στο 
Πρωθυπουργικό γραφείο. Καλή δύναμη 
και υγεία σε όλες και όλους.

Ομιλία του Δήμου Κουμπούρη προέδρου 
της ομοσπονδίας του ΙΚΑ-ΕΤΜ 

στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ
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40η Μαραθώνια 
Πορεία Ειρήνης 

ΕΕΔΥΕ 22 Μάη 2022

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματο-

ποιήθηκε και φέτος η Μαραθώνια Πορεία 

Ειρήνης που διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ από τον 

Τύμβο μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 

όπου κατέληξε η πορεία, σηματοδοτώντας 

τη λαϊκή αντίθεση στη συμμετοχή της 

χώρας μας και των ενόπλων δυνάμεων στον 

πόλεμο στην Ουκρανία και στα γενικότερα 

αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια στην ευρύτερη 

περιοχή. 

O Θ. Παφίλης, μέλος του Εθνικού Συμ-

βουλίου της ΕΕΔΥΕ και Γενικός Γραμματέ-

ας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης 

(ΠΣΕ) έκανε την κεντρική ομιλία και τόνισε:.

«Εδώ, έξω από το υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας δίνουμε σήμερα τη δική μας απο-

φασιστική απάντηση ενάντια στον ιμπερια-

λιστικό πόλεμο στην Ουκρανία! Ενάντια 

στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμο-

κάπηλους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 

και στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάν-

δα. Βροντοφωνάζουμε και διατρανώνουμε 

την αντίθεσή μας στην συμμετοχή και απο-

στολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και 

πολεμικού υλικού εκτός συνόρων. Απαιτού-

με εδώ και τώρα να κλείσουν και να ξεκου-

μπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις 

από τη χώρα μας, να καταργηθεί η κατά-

πτυστη κι επικίνδυνη Ελληνοαμερικανική 

Συμφωνία για τις Βάσεις, που βάζει τη 

χώρα και το λαό μας σε μεγάλες περιπέτει-

ες!..

Η φετινή 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρή-

νης συμπίπτει και με την ημέρα της δολο-

φονίας του γιατρού, βαλκανιονίκη και αντι-

προέδρου της ΕΕΔΥΕ Γρηγόρη Λαμπρά-

κη… Από τη σημερινή μαζική συγκέντρωση, 

το κάνουμε γι’ άλλη μια φορά ξεκάθαρο σε 

κάθε κατεύθυνση:

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

ΛΗΣΤΩΝ – ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΑΛΗ 

ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝΕ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΚΑΜΙΑ ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ - 

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ - 

Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ»

Άρθρο του 
Δ. Κουμπούρη 

στην εφημερίδα 
«Συνταξιούχος +60 
plus» (21/6/20220)

Μόνο «δοξάστε με» δεν ακούσαμε τις τελευ-
ταίες μέρες από το στόμα του Υπουργού εργα-
σίας κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, 
όταν στημένος και χωρίς αντίλογο, μπροστά 
στις κάμερες των TV, εξαγγέλλει για μια ακόμη 
φορά την «ταχύτατη» έκδοση των συντάξεων. 
Πρόκειται για επίτευγμα τονίζει ο υπουργός 
(και συμπληρώνει με το ίδιο στόμφο ο παρουσι-
αστής, που έχει στηθεί για το ίδιο λόγο), γιατί 
μετά από 14 χρόνια χρονοβόρων καθυστερήσε-
ων και υποσχέσεων η κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο εργασίας ανακάλυψαν την έκδοση των 
συντάξεων Fast Track και τις συντάξεις «εμπι-
στοσύνης». Η πραγματικότητα βέβαια είναι 
τελείως διαφορετική από αυτά που λέγονται 
γιατί: Γιατί το μεγάλο τους κατόρθωμα είναι ότι 
αυτά τα χρόνια έφθασαν τις ανέκδοτες συντά-
ξεις και το χρόνο καθυστέρησης στα υψηλότε-
ρα νούμερα. Γιατί και οι συντάξεις που εκδίδο-
νται, πάλι δεν είναι οριστικές και απαλλαγμένες 
από λάθη και παραλείψεις, οι οποίες στην 
συνέχεια συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους 
συνταξιούχους.

Αλλά γιατί έχουν προκύψει όλα αυτά τα προ-
βλήματα, οι καθυστερήσεις της έκδοσης των 
συντάξεων όταν παλαιότερα, στις αρχές τις 
δεκαετίας του έτους 2000 οι συντάξεις εκδίδο-
νταν το αργότερο σε 3μήνες; Είναι όλα αυτά 
που τόσο η σημερινή και οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις θέλουν να κρύβουν.  

Η καθυστέρηση των συντάξεων την περίοδο 
της κρίσης και των  μνημονίων ήταν μια ανάσα 
για το σύστημα να δημιουργεί ανασφάλεια και 
υποταγή των συνταξιούχων στα μέτρα περικο-
πών των συντάξεων. Ταυτόχρονα ένα καλό 
κομπόδεμα ώστε να γίνει εύπεπτο το κούρεμα 
δισεκατομμυρίων από τα ασφαλιστικά ταμεία 
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που 
αποτελούν την καρδιά του συστήματος.   

Από το 2009, αφού από τα ασφαλιστικά 
ταμεία αποχώρησαν χιλιάδες εργαζόμενοι για 
συνταξιοδότηση και έχουν προσληφθεί ελάχι-
στοι, αντί να υπάρχει ένα κεντρικό δημόσιο 
μηχανογραφικό σύστημα, που να εξυπηρετεί 
όλες τις ανάγκες του δημοσίου και των ασφαλι-
στικών ταμείων με σύγχρονα μηχανήματα, αυτό 
έχει αφεθεί στις εμπορευματικές ορέξεις πολυ-
εθνικών ομίλων, που στην ουσία απομυζούν 
εκατοντάδες εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια, 
παραδίδοντας τα  λογισμικά με ρυθμούς χελώ-
νας, την στιγμή που χρειάζονται μεγάλες ταχύ-
τητες.  

Όλα αυτά αξιοποιούνται ώστε να ανοίξει η 
παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής 
ασφάλισης, αφού όπως είναι γνωστό η κυβέρ-
νηση, αντί να προσλάβει στα ασφαλιστικά 
ταμεία το αναγκαίο προσωπικό και σύγχρονο 
μηχανογραφικό εξοπλισμό, προχώρησε σε 
ψήφιση νόμου που η έκδοση των συντάξεων 
παραδίδεται με το αζημίωτο σε μεγαλολογιστι-
κά και μεγαλοδικηγορικά γραφεία.   

Οι συνταξιουχικές οργανώσεις έχουν εκφρά-
σει την πλήρη αντίθεση τους σε όλες αυτές 
απαράδεκτες πρακτικές και ολιγωρίες τις 
κυβέρνησης. Μαζί με όλα τα αιτήματα που προ-
βάλουμε και διεκδικούμε για αυξήσεις στις 
συντάξεις, επαναφορά των δώρων μας, του 
ΕΚΑΣ, την καταβολή σε όλους των αναδρομι-
κών, προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού 
κτλ, προβάλουμε και διεκδικούμε την άμεση 
πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή 
εργασία στα ασφαλιστικά ταμεία, εφοδιασμό 
σύγχρονων μηχανημάτων για την έκδοση των 
συντάξεων, άμεση δημιουργία δημόσιου μηχα-
νογραφικού με απαλλαγή των υπηρεσιών και 
των λογισμικών από τα νύχια των πολυεθνικών 
του είδους, καθώς και το σταμάτημα σε κάθε 
διαδικασία της έκδοσης συντάξεων από κάθε 
είδους ιδιώτη.

Η ισχύουσα νομοθεσία μετά το νόμο 
4387/16 

Πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν να παραθέσουμε εκ νέου την πορεία της νομο-
θεσίας, που ψηφίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2016 και μετά, 
ώστε να μπορούν να ενημερώνονται ο καθένας για το τι ισχύει στην περίπτωσή 
του, αξιοποιώντας τα προσωπικά συνταξιοδοτικά δεδομένα του. Καταγράφου-
με παρακάτω τα Φύλλα του ΠΑ που περιέχουν στοιχεία για τις συντάξεις (αριθ-
μός φύλλου, μήνας, έτος, σελίδα, θέμα). Αυτός ο πίνακας μπορεί να αξιοποιη-
θεί και από τα ΔΣ των σωματείων, που κρατούν αρχείο του ΠΑ, ώστε να μπο-
ρούν να ενημερώνουν σωστά τα μέλη τους και να απαντούν σε ερωτήματα.

Φ 404 Γενάρης 2016 σελ. 4 «Το χρονικό της λεηλασίας των συντάξεών μας».
Φ 408 Μάης 2016 σελ. 3 «Νόμος- λαιμητόμος: τα κύρια σημεία του»
Φ 409 Ιούνης 2016 σελ. 3-4-5-8  «Φορολογία στα εισοδήματα» και ο νόμος 

4387/16 
Φ 410 Ιούλης – Αύγουστος 2016 σελ. 3 «η Προσωπική Διαφορά (ΠΔ) στις 

συντάξεις»
Φ 416 Φλεβάρης 2017 σελ. 3 «Για τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων 

(παράδειγμα)»
Φ 417 Μάρτης 2017 σελ. 6 «ΕΤΕΑΕΠ: χειροπιαστό παράδειγμα που πάει το 

συνταξιοδοτικό»
Φ 421 Ιούλης- Αύγουστος 2017 σελ. 2 «Μια απαραίτητη ενημέρωση».
Φ 422 Σεπτέμβρης 2017 σελ.3 «Μια απαραίτητη ενημέρωση».
Φ 425 Δεκέμβρης 2017 σελ. 3 «Επανυπολογισμός των συντάξεων, υπολογι-

σμός Προσωπικής Διαφοράς (ΠΔ) και μειώσεων».
Φ 426 Γενάρης 2018 (λάθος 2017) σελ. 8 «Η επιστροφή των κρατήσεων 

υπέρ ΕΟΠΥΥ».
Φ 427 Φλεβάρης 2018 σελ. 3 «Νέες μειώσεις των Συντάξεων».
Φ 428 Μάρτης 2018 σελ. 3 «Ο επανυπολογισμός των συντάξεων και τα 

“λάθη” της κυβέρνησης» και σελ. 6 «Ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό: Διαχρονικός 
στόχος των αντεργατικών πολιτικών κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγάλου κεφαλαί-
ου».

Φ 429 Απρίλη 2018 σελ. 2 «Ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό: διαχρονικός στό-
χος των αντεργατικών πολιτικών κυβερνήσεων, ΕΕ και κεφαλαίου» και σελ. 3 
«Η λεηλασία των αποθεματικών των ταμείων».

Φ 431 Ιούνης 2018 σελ. 6 «Προσωπική Διαφορά: πως γίνεται ο υπολογισμός 
της».

Φ 432 Ιούλης- Αύγουστος 2018 σελ. 6 «Διορθώσεις στον πίνακα για τον 
υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς».

Φ 434 Οκτώβρης 2018 σελ. 7 «H κλοπή των επικουρικών συνεχίζεται».
Φ 437 Γενάρης 2019 σελ. 3 «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πως διαμορφώνο-

νται οι συντάξεις με την πρόσφατη (12/12/2018) τροποποίηση του ν. 4387/16».
Φ 438 Φλεβάρης 2019 σελ. 2 «Συνταξιοδοτικό: οι αναλύσεις που έχουν 

περιγραφεί στον ΠΑ» και «Διόρθωση στο «Ενημερωτικό σημείωμα» του φ 437».
Φ 439 Μάρτης 2019 σελ. 3 «Η κυβέρνηση και οι περικοπές των συντάξεων».
Φ 445 Οκτώβρης 2019 σελ. 3 «Οι αποφάσεις του ΣτΕ Ορισμένα ζητήματα 

που προκύπτουν από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για το ασφαλιστικό 
και τη συνταγματικότητα του νόμου 4387/2016».

Φ 446 Νοέμβρης 2019 σελ. 3 «Οι αποφάσεις του ΣτΕ». Μια δεύτερη πιο 
αναλυτική ματιά με πιο επικεντρωμένες εκτιμήσεις στα επί μέρους ζητήματα

Φ 448 Γενάρης 2020 σελ. 3 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για 
το τι θα ισχύσει τελικά και μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και τις εξαγγελίες- απο-
φάσεις της κυβέρνησης για τις συντάξεις».

Φ 449 Φλεβάρης 2020 σελ. 3 «Η αλήθεια για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες 
και την εξέλιξη των συντάξεων».

Φ 450 Μάρτης 2020 σελ. 2 «Η απάτη και οι στόχοι της
κυβερνητικής προπαγάνδας για τον αντιασφαλιστικό νόμο» και σελ. 6 «Ο 

νόμος Βρούτση 4670/2020 για το συνταξιοδοτικό» και σελ. 7 «Διόρθωση παρά-
νομων παρακρατήσεων στις κύριες συντάξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
ΣτΕ» και «Οι αυξήσεις στις συντάξεις μετά το 2023 (με ΔΤΚ και ΑΕΠ)» και 
«Παράγοντες που θα επηρεάζουν την εξέλιξη του ασφαλιστικού – συνταξιοδο-
τικού συστήματος».

Φ 453 Ιούνης 2020 σελ. 6 «Ενημερωτικό σημείωμα για τις επικουρικές 
συντάξεις».

Φ 454 Ιούλης- Αύγουστος 2020 σελ. 3 «Τι πετύχαμε με τη δράση μας στα 
χρόνια των μνημονίων» και σελ. 6 «Η κλοπή των επικουρικών συνεχίζεται».

Φ 455 Σεπτέμβρης 2020 σελ. 2 «Η τροπολογία για τα αναδρομικά των 
συντάξεων».

Φ 456 Οκτώβρης 2020 σελ. 3 «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το τι ισχύει για τα αναδρομικά και τι διεκδικούμε».

Φ 457-458 Νοέμβρης- Δεκέμβρης 2020 σελ. 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
για τα αναδρομικά

Φ 459 Γενάρης 2021 σελ. 3 «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΕΙΣ Ανακοίνωση 9/12/2020»

Φ 462-463 Απρίλης- Μάης 2021 σελ 3 «Αναδρομικά συνταξιούχων: Πότε 
πληρώνονται όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης (και πίνακας με παρα-
δείγματα)» και σελ. 6 «Φορολόγηση αναδρομικών από συντάξεις».

Φ 464 Ιούνης 2021 όλη η σελ. 3
Φ 467 Οκτώβρης 2021 σελ.3  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30ΧΡΟΝΙΑ» και σελ. 6 «Κεφαλαι-
οποιητικό σύστημα για τις συντάξεις».

Φ 469 Δεκέμβρης 2021 σελ. 3 «Ο χώρος της ενημέρωσης» (εγκύκλιοι του 
ΕΦΚΑ).

Φ 470 Γενάρης 2022 σελ. 6 «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΚΑ)».

Φ 473 Μάρτης 2022 σελ 3 «Ανακοίνωση ΣΕΑ για την εισφορά αλληλεγγύης» 
(εξαγγελίες κυβέρνησης).



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

"Η ΕΝΟΤΗΤΑ"
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την  Πέμπτη 2 Ιούνη 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα και 
εξέλεξε το προεδρείο του, το νέο Διοικητικό συμβούλιο 
του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μείζονος Θεσσαλονί-
κης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», μετά τις αρχαιρεσίες του σωματείου, 
που πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 25 Μάη 2022.

Η σύνθεση της ενδεκαμελούς νέας Διοίκησης και του 
προεδρείου της έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ρέβας  Βασίλης
Α/πρόεδρος:  Καλαντίδου  Σοφία
Γ. Γραμματέας:   Κουτσούνης Χαράλαμπος 
Ταμίας:   Χατζηιωάννου  Σοφία
Οργανωτικός Γραμματέας: Νικολαϊδης  Μανώλης
Έφορος: Γκουντώνης  Νίκος
Μέλη: Μητρούδας  Θανάσης- Μενεγάκη  Ιωάννα- Γιαν-

νόπουλος  Δημήτρης- Αδραμερινάς  Σταύρος- Καρμπάς  
Γιάννης

Η νεοεκλεγείσα διοίκηση του σωματείου χαιρετίζει 
τους συνταξιούχους, που έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες 
του σωματείου, αλλά και όλους τους συνταξιούχους της 
πόλης και του Νομού και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει 
αταλάντευτα τους αγώνες, για την υπεράσπιση και την 
διεύρυνση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων…

Επίσης συζήτησε και αποφάσισε συγκεκριμένα μέτρα 
για την ενημέρωση των συναδέλφων, σχετικά με την 
πανελλαδική πανσυνταξιουχική αγωνιστική κινητοποίη-
ση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρα-
σκευή 24 Ιούνη 2022 

… αποφάσισε ομόφωνα να καλυφθούν από το ταμείο 
του σωματείου τα έξοδα των λεωφορείων, που θα μετα-
φέρουν τους συνάδελφους στην Αθήνα, καθώς και να 
τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, 
κατά την μεταφορά.

Η διοίκηση απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους 
συνταξιούχους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να 
δηλώσουν την συμμετοχή τους… ώστε με τη  μαζική τους 
παρουσία στην πανελλαδική αυτήν κινητοποίηση, να 
δοθεί ακόμα ένα, πιο ισχυρό, μήνυμα προς την κυβέρνη-
ση, ότι οι συνταξιούχοι δεν εμπαίζονται, δεν εξαπατού-
νται, δεν «βολεύονται» με τα ψίχουλα που τους πετάει, 
δεν νομιμοποιούν  στην συνείδησή τους την φτώχεια στην 
οποία τους έχει καταδικάσει η πολιτική όλων των κυβερ-
νήσεων και ότι  θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, για να 
τους αποδοθούν στο ακέραιο όλα όσα άδικα και με βίαιο 
τρόπο τους έχουν αφαιρεθεί από όλες τις κυβερνήσεις.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Π.Ε. Σερρών 

την Τρίτη 24/5/2022 πραγματοποίησε διαμαρτυρία στα 
γραφεία της ΔΕΗ στις Σέρρες, με κατοίκους και μέλη του 
παραρτήματος του σωματείου από το Φλάμπουρο Σερ-
ρών, που διαμαρτύρονται για τις εξωφρενικές τιμές που 
τους χρέωσαν για το ρεύμα σε όλο το χωριό.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΣΑΜΟΥ

26/5/2022
Προς:   
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΣΑΜΟΥ

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν εξακολουθεί να 
ισχύει το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 όπου εξαιρούνται 
όσοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να δηλώνουν αγροτικό 
εισόδημα και δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Σας επι-
συνάπτουμε και τη συνημμένη απάντηση από τον ΕΦΚΑ.

Επίσης να μας ενημερώσετε ποιοι συνταξιούχοι είτε 
του πρώην ΟΓΑ, είτε του ΙΚΑ, είτε του Δημοσίου, που 
συνεχίζουν να απασχολούνται με αγροτικά (αγρότες ειδι-
κού καθεστώτος), θα είναι υποχρεωμένοι από 1/1/2023 να 
πληρώνουν ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (σύμφωνα με τηλεφωνι-
κή ενημέρωση). Εάν αυτό θα γίνεται ανεξαρτήτως ποσού 
αγροτικού εισοδήματος που δηλώνουν, σύμφωνα και με 
την εξαίρεση που ισχύει. Να μας κοινοποιήσετε και τη 
σχετική εγκύκλιο.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε χιλιάδες συνταξιούχοι θα 
κληθούν να σταματήσουν να καλλιεργούν τη γη και να 
έχουν τα αγροτικά τους προϊόντα στο τραπέζι τους, μιας 
και στη πλειοψηφία τους είναι μικροκαλλιεργητές με 
μηδαμινό εισόδημα το οποίο δηλώνουν στη φορολογική 
τους δήλωση και φορολογούνται. 

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται από τον ΕΦΚΑ για 
τις όποιες υποχρεώσεις γεννιούνται εξ αιτίας αυτής της 
απασχόλησης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Ανακοίνωση Μάιος 2022
Η ακρίβεια, οι καθημερινές ανατιμήσεις σε είδη πρώ-

της ανάγκης, οι αυξήσεις στα καύσιμα, στα τιμολόγια του 
ρεύματος, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ο κίνδυνος από την 
πανδημία που την «έστειλαν διακοπές», το υποστελεχω-
μένο δημόσιο σύστημα υγείας στις πόλεις και τα χωριά 
μας δεν είναι το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει!

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΑΡΕΚΕΙ!
Δε δεχόμαστε να υπολογίζουμε τι δε θα πάρουμε λόγω 

της ακρίβειας. Να μην μπορούμε να μετακινηθούμε γιατί 
η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη. Να παθαίνουμε ηλεκτρο-
σόκ όταν έρχεται ο λογαριασμός, να τρέμουμε μη μας το 
κόψουν. 

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι όλες οι κυβερ-
νήσεις και η σημερινή, με τις περικοπές στις συντάξεις 
έφτασαν τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων να 
παίρνει συντάξεις που δε φθάνουν ούτε για τις 15 μέρες 
του μήνα. Την ίδια ώρα να έρχονται και να μας πετούν στη 
χάση και στη φέξη κάποιο αντίδωρο σαν ξεροκόμματο, 
ενώ έχουν κλέψει τα αποθεματικά των ταμείων και μας 
στερούν τουλάχιστον κάθε χρόνο 8 δις, ως αποτέλεσμα 
των διαχρονικών περικοπών που συνεχίζουν να βρίσκο-
νται σε ισχύ.

Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς αλλά όχι της ζωής. Οι 
αγώνες μας μπορούν να βάλουν φρένο στις αντισυνταξι-
ουχικές- αντιλαϊκές πολιτικές.

Παλεύουμε:
- Να μειωθούν οι τιμές, να μπει πλαφόν και να καταρ-

γηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. 
Ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά μας είναι κατάκτηση του 
κινήματος και όχι «ψίχουλα εξαγοράς» σε σχέση με το 
προσφυγικό.

- Καμία διακοπή ρεύματος, πλειστηριασμός και κατά-
σχεση. Κατάργηση των φόρων στα καύσιμα. 

- Πλήρη στελέχωση και εξοπλισμός του νοσοκομείου, 
του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου και των αγροτικών 
ιατρείων. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  27-05-2022

Συνεδρίασε την Τρίτη 24- 05- 2022 στο Αγρίνιο, στο 
Εργατικό Κέντρο, με διευρυμένη σύνθεση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού 
Αιτωλ/νίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα  μέλη  της Ελεγκτι-
κής Επιτροπής, οι Διοικούσες επιτροπές  των Παραρτη-
μάτων από την Αμφιλοχία, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο 
και τον Αστακό καθώς και ο Γενικός Γραμματέας  της 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ συνάδελφος  Πανα-
γιώτης Πάλμος. 

Μετά την εισήγηση   του Προέδρου του Σωματείου, 
συναδέλφου Γιώργου Δημητρουλή, τις τοποθετήσεις  των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των προσκε-
κλημένων, το συμβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω :

- Να συνδιοργανώσει  με τα συνεργαζόμενα συνταξι-
ουχικά Σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα  
του Νομού και σε συνεργασία  με τις Ομοσπονδίες μας, 
περιφερειακή  σύσκεψη ενημέρωσης  στο Αγρίνιο την 
Τρίτη 07-06-2022 ώρα 10:30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο .

- Να οργανώσει  συνεδρίαση  της Συντονιστικής Επι-
τροπής Αγώνα  των συνεργαζόμενων  Συνταξιουχικών 
Σωματείων  του Νομού στο Αγρίνιο στα μέσα Ιούνη .

- Να πάρει μέρος  στην πανελλαδική  συγκέντρωση  
διεκδίκησης  των συνταξιούχων στην Αθήνα την Παρα-
σκευή 24-06-2022 ώρα 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος .

Το Σωματείο καλεί τα μέλη του και τους συνταξιού-
χους της Αιτωλ/νίας να πάρουν μέρος μαζικά στο Πανελ-

λαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα , με κύριο αίτημα την 
άμεση  και γενναία αύξηση των συντάξεων και τη λήψη  
γρήγορων και συγκεκριμένων μέτρων  κατά της ακρί-
βειας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σε ανακοίνωσή του το ΔΣ κάλεσε τους συνταξιούχους 
«να πάρετε μέρος στις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας 
καθώς και εγγραφής σε αυτό, για να δώσουμε  με την 
καθολική συμμετοχή μας στο Σωματείο την δύναμη που 
χρειάζεται  να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε και να επι-
λύσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν». 

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν από τις 2-4  Ιουνί-
ου 2022 (Πέμπτη- Σάββατο).  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ΩΡΩΠΟΥ
Ασφαλιστικό: Χθες-Σήμερα-Αύριο 

Ήταν  ο τίτλος της Μουσικής- Αφηγηματικής εκδήλω-
σης, που πραγματοποίησε με μεγάλη συμμετοχή κι επιτυ-
χία το Σωματείο, το Σάββατο 28/6/22 στις 8μμ, στον 
προαύλιο χώρο στις παλιές φυλακές Ωρωπού.

Έγινε μια ιστορική αναδρομή στην πορεία και εξέλιξη 
της Κοινωνικής Ασφάλισης  και μια ματιά στο Σήμερα και 
το Αύριο.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από μουσική και τραγούδια 
που σημάδεψαν την εποχή τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Τσάκισαν τις συντάξεις μας, τη ζωή μας, τα όνειρά μας 
αλλά εμείς επιμένουμε. 

Περηφανεύονται, όσοι πέρασαν από τις κυβερνήσεις 
την τελευταία δεκαετία, και δεν είναι και λίγοι, για τα 
ματωμένα πλεονάσματα που τα δημιούργησαν (και) από 
τις μειώσεις 50% των συντάξεών μας, 8 δις το χρόνο, 
πετώντας μας ξεροκόμματα στις γιορτές. 

Για τις παράνομες αυξήσεις στο ρεύμα, μας δίνουν 
ψίχουλα μην τύχη και θίξουν την κερδοφορία των παρό-
χων ηλεκτρικής ενέργειας ενώ για τις υπέρογκες αυξή-
σεις στα καύσιμα, κοροϊδεύοντάς μας, δίνουν κουπόνια 
βενζίνης για ένα «ταξίδι»  Άμφισσα – Ιτέα. 

Μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο καθι-
στώντας την χώρα στόχο βομβαρδισμών, ενώ μας προε-
τοιμάζουν για νέες θυσίες, νέες περικοπές με τις αγορές 
αεροπλάνων και οπλισμών. 

Μας φορολογούν με 6% για την υγεία και υγεία δεν 
έχουμε, ούτε γιατρούς ούτε νοσοκομείο αλλά ούτε και 
φάρμακα (που τα εξάγουν οι φαρμακοβιομήχανοι για 
μεγαλύτερα κέρδη). 

Στα παιδιά μας μόνο αλυσίδες σκλαβιάς δεν έχουν 
φορέσει με απλήρωτα δεκάωρα και με μισθούς πείνας.  

Για όλα τα παραπάνω η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, τα διάφορα 
δίκτυα συνταξιούχων, αλλά και συνδικάτα υποταγμένα σε 
εργοδότες και στην κυρίαρχη πολιτική, προσπαθώντας να 
αφοπλίσουν το εργατικό και συνταξιουχικό κίνημα, αντί 
να μας βγάλουν στους δρόμους του αγώνα, μας στέλ-
νουν στη γραφειοκρατία των δικαστηρίων. 

Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη 
Εμείς με τέτοια συνθήματα πορευθήκαμε σαν εργαζό-

μενοι και τώρα πορευόμαστε ως συνταξιούχοι κόντρα στη 
λογική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Πορευόμα-
στε με την Ομοσπονδία συνταξιούχων ΙΚΑ, τη Συντονιστι-
κή Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ), παλεύοντας να οργανώσουμε 
όλους τους συνταξιούχους, όλων των ταμείων, σε μια 
πορεία διεκδίκησης ΟΛΩΝ των κλεμμένων (συντάξεων – 
δώρων – επιδομάτων). 

Είμαστε συσπειρωμένοι στο ΠΑΜΕ γι’ αυτό και ακο-
λουθούμε αυτή την τίμια πορεία. 

«Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα, όπλο 
μας η αλληλεγγύη!».  Κάνουμε πράξη το σύνθημα της 
πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ στις 18-19 Ιούνη 
στον Πειραιά (που θα συμμετέχουμε με απόφαση του ΔΣ 
με αντιπροσωπεία μας). 

Οργανώνουμε  τους συνταξιούχους της Δωρίδας σε 
παράρτημα του Σωματείου μας την Τετάρτη 15 Ιούνη στο 
Ευπάλιο. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές για τη μεγαλύτε-



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ρη συμμετοχή στο Πανελλαδική συγκέντρωση της ΣΕΑ 
την Παρασκευή 24 Ιούνη με δωρεάν μετάβαση. 

Με άλλη ανακοίνωση η Ένωση καταγγέλλει την τρο-
πολογία της κυβέρνησης για την ΛΑΡΚΟ και εκφράζει τη 
συμπαράστασή της στους εργαζόμενους στην επιχείρη-
ση.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  6/6/2022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ του ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στα 
γραφεία της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου 
που στεγάζονται στο ΕΚΗ, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
νεοεκλεγμένα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της προ-
αναφερόμενης Οργάνωσης, που εκλεχθήκαν από τις 
αρχαιρεσίες, με μοναδικό θέμα: Συγκρότηση σε σώμα.     

Η νέα σύνθεση του εφταμελούς Διοικητικού Συμβούλι-
ου προέκυψε με ομόφωνη απόφαση των εκλεγμένων 
συμβούλων και έχει ως παρακάτω :

Πρόεδρος           Λενακάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος     Κριαράς Ανδρέας 
Γραμματέας       Χρυσοφάκη Ζουμπουλιά
Ταμίας               Κουφάκης Εμμανουήλ
Μέλη: Γραμματικάκης Λευτέρης, Ζαρωνάκης Νικόλα-
ος, Χουστουλάκης Μιχαήλ 

Το ΔΣ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Οι Εκλογές των νέων Διοικητικών Οργάνων της Ένω-

σης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καθώς και το αποτέ-
λεσμα τους ανέδειξε τις οργανωτικές ικανότητες της 
Ένωσης, την ομαδική δράση των μελών της καθώς και 
την ισχυροποίηση του ταξικού της χαρακτήρα. Η αύξηση 
των ψηφισάντων σε σχέση με τις Εκλογές του 2019 δεν 
είναι τυχαία. Δηλώνει την πεποίθηση των συνταξιούχων 
ότι μόνο με αγώνες και διεκδικήσεις μπορούν οργανωμέ-
νοι σε ένα ισχυρό, ταξικά προσανατολισμένο σωματείο, 
συνεργαζόμενοι και με τις άλλες Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις, να ακυρώσουν τις αντισυνταξιουχικές, αντεργατι-
κές, αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης και της ΕΕ. Το 
νέο ΔΣ της Ένωσης θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις 
σε αυτήν την κατεύθυνση.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΙΛΙΟΥ- 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Στις 22 Μάη 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γ. Σ. 

του Σωματείου μας. Έγινε Διοικητικός και Οικονομικός 
απολογισμός της δράσης του για το προηγούμενο διά-
στημα, μπήκε πρόγραμμα δράσης και εγκρίθηκαν ομόφω-
να.

Την συνέλευση απασχόλησαν και έγινε συζήτηση για 
όλα τα προβλήματα, που βιώνουν οι συνταξιούχοι, από 
την όλο και πιο βάρβαρη επίθεση που δέχονται διαχρονι-
κά από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή σε όλους 
τους τομείς. Στις συντάξεις, στην Υγεία που με το νομο-
σχέδιο για το «ΝΕΟ Ε.Σ.Υ.» η κατάσταση θα επιδεινωθεί 
κι άλλο βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του λαού, στον τομέα 
της Πρόνοιας με τα κουτσουρεμένα επιδόματα αναπηρί-
ας.

Ακόμα τη συνέλευση απασχόλησε το κύμα της ακρί-
βειας που εξανεμίζει το ήδη πετσοκομμένο από τις περι-
κοπές πενιχρό εισόδημα των συνταξιούχων. Επίσης το 
ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και τους τεράστιους 
κινδύνους για το λαό μας από την εμπλοκή της χώρας 
μας σε αυτόν. Ενός πολέμου από τον οποίο τίποτα δεν 
έχουν να κερδίσουν οι λαοί αντίθετα τον πληρώνουν και 
με τη τσέπη τους και με το αίμα τους και γίνεται για τα 
συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Για όλα αυτά που τους δυσκολεύουν τη ζωή οι συντα-
ξιούχοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τη δράση τους. Με 
αγωνιστικές παρεμβάσεις αυτοτελώς αλλά και σε συνερ-
γασία με άλλους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος 
της περιοχής. Έβαλαν στόχο να δυναμώσει το σωματείο 
για να μπορέσει να δράσει με περισσότερα μέλη πιο απο-
φασιστικά στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί 
τίποτα δεν μας χαρίστηκε μέχρι τώρα και ούτε θα μας 
χαρίσει κανείς. Όλα κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες. 
Σωτήρες δεν υπάρχουν. Στους αγώνες μας λοιπόν η ελπί-
δα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ανακοίνωση 10/6/2022
Για την ανάπτυξη του Συνταξιουχικού κινήματος, στα 

πλαίσια της κατεύθυνσης του Σωματείου μας, για το στή-
σιμο σωματειακών επιτροπών στα Διαμερίσματα του 
Δήμου Αθήνας και Γαλατσίου, γίνονται επιτυχείς προσπά-
θειες. 

Στήθηκαν επιτροπές στο 4ο και 7ο Διαμέρισμα με καλή 
συμμετοχή και πλούσιο προβληματισμό από τους συμμε-
τέχοντες.

Συμμετέχουμε στις επιτροπές κατά της ακρίβειας, που 
έχουν συσταθεί μαζί με άλλους φορείς στα διαμερίσματα 
των Δήμων Αθήνας και Γαλατσίου, οργανώνοντας δια-
μαρτυρίες και εκδηλώσεις ανά περιοχή όπως: 

Παρέμβαση στη ΔΕΗ στο 4ο και στο 7ο Διαμέρισμα για 
επανασύνδεση ρεύματος.

Διαμαρτυρία στα Δημοτικά Ιατρεία στο 4ο Διαμέρισμα 
για την έλλειψη γιατρών.

Συμμετοχή στην εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης στο 
2ο Διαμέρισμα.

Το σωματείο, σε συνεργασία με τον Γυμναστικό σύλλο-
γο Πατησίων, διοργανώνουν ποδοσφαιρικό τουρνουά για 
παιδιά 5-9 ετών (Pro Junior), με την ονομασία: Αθλητι-
σμός – Ειρήνη – Πολιτισμός, που θα διεξαχθεί στο γήπε-
δο ποδοσφαίρου 5Χ5 της ΘΕΡΜΙΔΑΣ, στη Ριζούπολη  και 
στο διάστημα Τρίτη 14/6/2022 έως 19/6/2022 Στο τουρ-
νουά θα συμμετέχουν πάνω από 80 παιδιά.

Συνάδελφοι,
Κατεβαίνουμε όλοι και όλες στο δρόμο του αγώνα και 

απαιτούμε λύσεις στα προβλήματά μας,
Συνεχίζουμε σταθερά σε αυτόν τον μονόδρομο γιατί 

μέσα από τη δράση και τους αγώνες καταφέραμε να απο-
κρούσουμε, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά, αντισυνταξι-
ουχικά μέτρα.

Μόνο με μαζική συμμετοχή και δράση μπορούμε να 
αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή που ζούμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & 

ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης

Οι συνταξιούχοι του Σωματείου ΙΚΑ Ελευσίνας και 
περιχώρων που συνήλθαμε σε ΓΣ στο χώρο του εργατι-
κού κέντρου Ελευσίνας, αφού εγκρίναμε το διοικητικό και 
οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό για το 
επόμενο έτος, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

1) Η πολιτική της ΝΔ συνεχίζοντας την πολιτική των 
προηγουμένων κυβερνήσεων, συνεχίζει και τη κοροϊδία 
σε βάρος των συνταξιούχων και οριστικοποιεί τις περικο-
πές στις συντάξεις μας, εφαρμόζοντας και επεκτείνοντας 
τον νόμο Κατρούγκαλου, με σκοπό να παραδώσει στους 
αετονύχηδες το ζεστό χρήμα των ταμείων και τη κατάρ-
γηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, αρχίζο-
ντας από τις επικουρικές συντάξεις, ψήφισε νέο νόμο στη 
Βουλή.

Θα παλέψουμε ο νόμος που ψηφίστηκε από την Ν.Δ. 
να μείνει στα χαρτιά.

2) Απαιτούμε την πλήρη κάλυψη σε ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό και μέτρα προστασίας στο Θριάσιο 
Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Να γίνει 
Κέντρο Υγείας στη Μάνδρα και να λειτουργήσουν περιφε-
ρειακά ιατρεία στη Μαγούλα και στις Εργατικές κατοικί-
ες. 

3) Καταδικάζουμε και θα αντιπαλέψουμε τη ακρίβεια 
που κατατρώει τις πενιχρές μας, όπως τις έχουν καταντή-
σει, συντάξεις και το ότι βάζουν βαθιά το χέρι τους στην 
τσέπη μας για να μπουκώνουν τους παρόχους ενέργειας, 
δηλαδή τους Λάτση, Βαρδινογιάννη και τις άλλες οικογέ-
νειες, που όλο τον καιρό μας ληστεύουν.

4) Οι κάτοικοι των πόλεων του Θριασίου έχουν αφεθεί 
στις συνέπειες από τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη 
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τη λειτουργία τη 
χωματερής, ενώ ετοιμάζουν τη συνέχισή της και δημιουρ-
γία και άλλων χωματερών στη Δυτική Αττική, κοντά στη 
χωματερή και το βενζόλιο που εκπέμπουν τα διυλιστήρια. 
Κρύβουν επιμελώς την έκθεση του Δημόκριτου, που μιλά-
ει για αύξηση κατά 30% των καρκινογενέσεων στην περι-
οχή μας.

- Απαιτούμε το κλείσιμο της χωματερής στη Φυλή.
- Καμιά νέα χωματερή στην περιοχή, καμιά χωματερή 

στο Μελετάνι.
5) Η ανεπάρκεια σε προσωπικό και σε μέσα της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας, θύμα της πολιτικής των κυβερνή-
σεων μέχρι σήμερα, οδήγησε στο κάψιμο χιλιάδων στρεμ-
μάτων δασικής έκτασης στην περιοχή μας και πολλές 
κατοικίες.

Απαιτούμε την άμεση αποζημίωση των πληγέντων στο 
100% και την αποκατάσταση των καμένων δασών.

Θεωρούμε επείγουσα ανάγκη μέτρα αντιπλημμυρικής 
προστασίας τώρα. Για να μην θρηνήσουμε καταστροφές 
από πλημμύρες σε Μάνδρα και Ελευσίνα.

6) Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας…με τα άλλα 
ταξικά Σωματεία τη περιοχής μας, στην ταξική κατεύθυν-
ση πάλης του ΠΑΜΕ, καθώς και με κάθε μαζικό φορέα για 
τα προβλήματα της περιοχής μας.

7) Θα παλέψουμε για την ακόμα καλύτερη οργάνωση 
των συνταξιούχων κα θα αγωνιστούμε για να μπορέσει να 
γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του, χωρίς να κάνουν 
κουμάντο δανειστές και τοκογλύφοι.

Σε άλλο ψήφισμα η ΓΣ καταδίκασε έντονα την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά… και τις παρεμβάσεις 
των ΝΑΤΟϊκών για την περικύκλωση της Ρωσίας… κάθε 
συμμετοχή της χώρας μας στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια και τη 
μετατροπή του Αιγαίου σε ΝΑΤΟϊκή θάλασσα.

Με ανακοίνωσή του επίσης το σωματείο κατήγγειλε 
την τρομοκρατική και εκδικητική απόλυση εργαζομένου 
μέλους του σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Δυτικής Αττικής από την εργοδοσία της επιχείρη-
σης ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ και απαίτησε την ανάκλησή της.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΗΛΠΑΠ 

«OI ΤΡΑΜΒΑΓΕΡΗΔΕΣ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Ένωση Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ “OI ΤΡΑΜΒΑΓΕΡΗ-
ΔΕΣ”, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους εργαζό-
μενους των Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), 
που σήμερα, με τη στήριξη του Συνδικάτου Εργαζομένων 
στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιούν 24ωρη απεργία.

Στηρίζουμε τον συνεχόμενο αγώνα τους και τα δίκαια 
αιτήματά τους που δεν είναι άλλα από την υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την άμεση πρόσληψη 
προσωπικού, την επιστροφή στα επιδόματα που έχουν 
περικοπεί και την ενίσχυση του πεπαλαιωμένου στόλου 
των οχημάτων.

Οι Συνταξιούχοι στις αστικές συγκοινωνίες μαζί και με 
τους εργαζόμενους σε αυτές, αλλά και με τα άλλα λαϊκά 
στρώματα, οφείλουν και πρέπει να διεκδικήσουν δωρεάν, 
ασφαλείς, σύγχρονες συγκοινωνίες για όλο τον λαό 
καθώς και πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Δυναμώνουμε την πάλη μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο, που οι συνεχόμενες αυξήσεις έχουν 
οδηγήσει στην εξαθλίωση τα λαϊκά νοικοκυριά, και δίνου-
με δυναμικό ραντεβού στην Πανελλαδική Συγκέντρωση 
στις 24/6/2022 στις 11 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώ-
νος. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συνεδρίασε στις 9/6/2022 το ΔΣ του συλλόγου που 

εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν το Μάη και 
εξέλεξε τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε 
ως εξής:

Πρόεδρος                     Αντωνίου Γιάννης
Αντιπρόεδρος                Κλάδης Τάσος
Γ. Γραμματέας               Ρήγας Γρηγόρης
Αν. Γ. Γραμματέας          Νουφαρίτσης Μιχάλης
Γρ. Οργανωτικού            Βασιλόπουλος Δημήτρης
Γρ. Οικονομικών             Αθανασίου Γιάννης
Γρ. Δημοσίων Σχέσεων   Δριμάλας Θάνος
Μέλη: Γεωργίου Δημήτρης- Δάρρας Γιώργος- Καζάκος 

Αιμίλιος- Ποντικός Γιώργος- Σιγγούνας Θανάσης- Σιτζά-
νης Νίκος- Τσάρα Χριστίνα- Χουχουλής Γιώργος

Το ΔΣ επίσης αποφάσισε τη συμμετοχή του συλλόγου 
στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 18-19 Ιούνη, 
ενώ με δελτίο τύπου κατήγγειλε την τροπολογία της 
κυβέρνησης για την απόλυση των εργατών της ΛΑΡΚΟ 
και το ξεπούλημα της επιχείρησης.
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Ο… υποχρεωτικός 
«προσωπικός γιατρός»

Σε παρέμβασή του ο πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο για την υγεία ανέφερε 
τη σίγουρη εκτίμησή του πως «ο λαός θα αγκαλιάσει το θεσμό του προσωπικού 
γιατρού (π.γ.)». Μετά από λίγες μέρες μάθαμε πως θα γίνει αυτό το… αγκάλια-
σμα!!.

Η κυβέρνηση με ΦΕΚ (16/6/2022 αρ. φ 3020) που υπέγραψε ανακοίνωσε πως 
όσοι δεν γραφτούν, δεν «αγκαλιάσουν» δηλαδή τον π.γ. θα τιμωρούνται με τα 
εξής:

1) από την 1/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική 
δαπάνη, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση 
ποσοστού συμμετοχής τους και 

πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και 
πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά 
ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμε-
τοχής τους.

2) από την 1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά 
ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμέ-
νου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους στη φαρμακευτική δαπάνη 
και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια 
σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον 
ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορι-
σμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του και

3) Εάν ο πολίτης δεν τηρεί το σύστημα των παραπομπών και δεν είναι εγγε-
γραμμένος σε προσωπικό ιατρό, τότε συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευ-
τικά οι συνέπειες «αντικίνητρα» των παραπάνω.

Αντίθετα όσοι γραφτούν στο σύστημα του π.γ. θα έχουν προτεραιότητα 
από 1/1/2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
φροντίδας Υγείας.

Τέτοιο… αγκάλιασμα δεν θα έχει ξαναγίνει. Μας θυμίζει την φοβερή εκείνη 
κυβερνητική απόφαση να κόβει πρόστιμα 100 ευρώ σε όσους δεν εμβολιάζο-
νταν κατά του κορονοϊού… Αγκάλιασμα μετά μαστιγώματος!!

Βέβαια, όπως έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο τεύχος του ΠΑ, το πρόβλη-
μα δεν είναι ο θεσμός του π.γ., αλλά ο ρόλος που του επιφυλάσσουν οι νομο-
θετικές διατάξεις της κυβέρνησης, δηλαδή του κόφτη ιατρικών, διαγνωστικών 
και θεραπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες για την κυβέρνηση είναι κόστος, που 
δεν πρέπει να επιβαρύνει το κράτος…

Αλλαγή της 
παροχής 

οξυγονοθε-
ραπείας 
από τον 
ΕΟΠΥΥ

Σε δελτίο του ΕΟΠΥΥ 
(που απαντά σε σχετικό 
δημοσίευμα εφημερί-
δας) αναφέρεται πως, ο 
οργανισμός, σε συνερ-
γασία με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρία 
και τους προμηθευτές 
συσκευών οξυγονοθερα-
πείας, αποφάσισε να μην 
παρέχει πλέον στους 
ασθενείς συσκευές αερί-
ου ή υγρού οξυγόνου, 
σαν παρωχημένη πλέον 
μέθοδο, αλλά συμπυ-
κνωτές οξυγόνου, που 
είναι νέα, πιο εξελιγμένη. 
Διατηρεί την παροχή της 
παλιάς μεθόδου μόνο σε 
όσους ασθενείς οι για-
τροί τους θα κρίνουν 
σαν πιο αποτελεσματι-
κή, έναντι της νέας (του 
συμπυκνωτή). Όμως ο 
ΕΟΠΥΥ βάζει την εξής 
προϋπόθεση. Ενώ για 
την παροχή συμπυκνω-
τή αρκεί η συνταγογρά-
φηση του γιατρού, για 
την παροχή συσκευής 
υγρού ή αερίου οξυγό-
νου απαιτείται έγκριση 
της συνταγογράφησης 
από το Ανώτατο Υγει-
ονομικό Συμβούλιο, 
κατόπιν αιτήματος του 
γιατρού!! Δηλαδή ο 
γιατρός θα γράφει τη 
συνταγή, αλλά θα πρέ-
πει να συμπληρώσει 
και αποστείλει και αίτη-
ση στο ΑΥΣ για να την 
εγκρίνει, ώστε να δοθεί 
η παροχή!! Και ρωτά-
με. Γιατί αυτή η διάκρι-
ση; Γιατί και για τις δύο 
περιπτώσεις να μην είναι 
αρκετή η συνταγογρά-
φηση;

Αυτό δεν θα αποτελεί 
ταλαιπωρία και άγχος 
για τον ασθενή; Η παρα-
πομπή του αιτήματος 
στο ΑΥΣ σημαίνει ότι 
μπορεί και να απορρι-
φθεί; Γιατί αν θα εγκρί-
νεται οπωσδήποτε, όπως 
προφανώς θα συμβαίνει 
με τον συμπυκνωτή, τι 
νόημα έχει η αίτηση; 

Μήπως η όλη υπό-
θεση σχετίζεται με την 
πρεμούρα των εισαγω-
γέων/προμηθευτών να 
προωθήσουν τις νέες 
συσκευές συμπυκνω-
τών; Απλά ρωτάμε, δεν 
ξέρουμε…

Νομίζουμε πως ο 
ΕΟΠΥΥ οφείλει να ξεκα-
θαρίσει το θέμα, απο-
φασίζοντας πως χωρίς 
καμία άλλη διαδικασία 
πλην της συνταγογρά-
φησης, θα εγκρίνονται οι 
παροχές οξυγονοθερα-
πείας κάθε μορφής και 
μεθόδου…

Ποια θα είναι η τύχη των επικουρικών
Αξίζει να αναφέρουμε ένα ακόμα χειροπιαστό παράδειγμα για το τι μέλλον 

περιμένει τις επικουρικές των νέων με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα που έφτια-
ξε η κυβέρνηση της ΝΔ και τι σημαίνει «προσφυγές στα δικαστήρια» για να 
βρουν το… δίκιο τους οι μελλοντικοί συνταξιούχοι!

Στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα οι εργαζόμενοι μαζί με την ΕΤΕ είχαν συστήσει (από 
το 1949) ένα ειδικό ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (ΛΕΠΕΤΕ), που απέδιδε «επι-
κουρικές» συντάξεις στους συνταξιούχους καλού σχετικά επιπέδου, εφ’ όσον 
και οι αντίστοιχες εισφορές ήταν υψηλές. Τον ΛΕΠΕΤΕ λειτουργούσε και δια-
χειριζόταν ένα ΔΣ στο οποίο συμμετείχαν η Τράπεζα και οι εργαζόμενοι, σαν 
συμμέτοχοι στους πόρους του λογαριασμού.

Ο ΛΕΠΕΤΕ ήταν κεφαλαιοποιητικού συστήματος και στην ουσία την πραγμα-
τική διαχείριση έκανε η τράπεζα, που χρησιμοποιούσε τα αποθεματικά του για 
δικούς της επιχειρηματικούς σκοπούς, με τη δέσμευση (σύμφωνα με το κατα-
στατικό του  λογαριασμού) να εξασφαλίζει την απόδοση των μερισμάτων επι-
κουρίας στους συνταξιούχους. 

Σταδιακά και εφ’ όσον το πλήθος των συνταξιούχων αυξανόταν ενώ οι προ-
σλήψεις μειώθηκαν κατακόρυφα (συρρικνώθηκε ο αριθμός των καταστημάτων 
της ΕΤΕ, ψηφιοποιήθηκαν δεκάδες λειτουργίες και υπηρεσίες της), συνολικά 
μειώθηκε το προσωπικό, που τροφοδοτούσε τον ΛΕΠΕΤΕ με εισφορές, ενώ 
αποκλείστηκαν από τον λογαριασμό οι προσληφθέντες από 1/1/2005, οπότε 
άρχισε να εμφανίζει ελλείμματα. 

Αυτά μεγεθύνθηκαν και λόγω των «αξιοποιήσεων» των αποθεματικών του 
από την ΕΤΕ και τις κυβερνητικές πολιτικές (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου – 
ανακεφαλαιοποιήσεις της ΕΤΕ με δάνεια που υποχρέωσε τον ΛΕΠΕΤΕ να 
πάρει, κούρεμα με το PSI, τζογάρισμα στο χρηματιστήριο). 

Το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν έφερε έτσι τα πράγματα, που με βάση και 
τις συμφωνίες των κυβερνήσεων με την τρόικα της εποχής των μνημονίων για 
τις τράπεζες, μπήκε πλέον όρος οριστικής απαλλαγής τους από τέτοιου 
είδους «βαρίδια» στην κερδοφορία τους, όπως ο ΛΕΠΕΤΕ και η υποχρέωση 
κάλυψης συνταξιοδοτικών ελλειμμάτων του. Έτσι η ΕΤΕ από τον Νοέμβρη του 
2017 αρνήθηκε να καταβάλει τα ποσά αυτά και ξαφνικά από το μήνα εκείνο 
16.500 συνταξιούχοι της ΕΤΕ έμειναν χωρίς επικουρικό μέρισμα.

Ποια λύση εφευρέθηκε από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της ΝΔ; 
Προκειμένου να αποφύγουν την κατακραυγή των συνταξιούχων από τη μια και 
την πίεση της τράπεζας από την άλλη, με τους νόμους 4618/19 και 4680/20 
κατάργησαν τον ΛΕΠΕΤΕ και ενέταξαν τους δικαιούχους του στο ΕΤΕΑΕΠ 
(μετέπειτα ΕΤΕΑ), με ταυτόχρονη περικοπή των μηνιαίων παροχών κατά 
50%, ενώ σύμφωνα με το ν. 4680/20 επίκειται και νέα μείωση από το τέλος του 
2024 κατά 70%!!! Τα ελλείμματα ανέλαβε να καλύψει το κράτος (ο ΕΦΚΑ) 
δηλαδή οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, απαλλάσσοντας έτσι 
οριστικά την ΕΤΕ από την ευθύνη αυτή. Οι συνάδελφοι ξαναπήραν τη μισή 
επικουρική από τον του, χάνοντας όμως όλα τα αναδρομικά από τον 12/2017!!

Απέναντι στη μεθόδευση αυτή κάποιοι εργαζόμενοι και ο σύλλογος συνταξι-
ούχων της ΕΤΕ προσέφυγαν στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της νομοθετικής 
διαδικασίας, την επιστροφή στον ΛΕΠΕΤΕ και την υποχρέωση της ΕΤΕ να τηρή-

συνέχεια στη σελ. 8

Για άλλη μια φορά, μέσα στο 
κατακαλόκαιρο, οι συνταξιούχοι 
απ’ όλη τη χώρα βρεθήκαμε 
στην Αθήνα σε μια πανελλαδική 
συγκέντρωση, που αποτέλεσε 
μια ακόμα δράση προβολής και 
διεκδίκησης των αιτημάτων μας.

Θα μπορούσε να μας ρωτή-
σει κάποιος, μα καλά εσείς οι 
συνταξιούχοι δεν κουραστήκατε 
κάθε τόσο να κάνετε κινητοποι-
ήσεις στα υπουργεία, στου 
Μαξίμου, να ζητάτε συνεχώς 
πράγματα που οι κυβερνήσεις 
δεν δείχνουν ιδιαίτερη προθυ-
μία να σας τα δώσουν; Δεν 
καταλαβαίνετε πως οι οικονομι-
κές δυνατότητες, τα δημοσιονο-
μικά περιθώρια- πέρα από τους 
νόμους που ισχύουν και δεν 
αλλάζουν- δεν επιτρέπουν στις 
κυβερνήσεις να παρέχουν 
περισσότερα από αυτά που σας 
έχουν δώσει; Δεν σας φτάνουν 
τα αναδρομικά που πήρατε; Οι 
διορθώσεις στις συντάξεις με 
τους επανυπολογισμούς, που 
κάπως βελτίωσαν τα πράγματα 
για αρκετούς από εσάς; Δεν 
σαν φτάνουν τα 200 ευρώ στους 
χαμηλοσυνταξιούχους για την 
ακρίβεια; 
Τι άλλο να κάνει κι αυτή η 
κυβέρνηση;

Απαντάμε: όχι δεν κουραστή-
καμε και δεν θα κουραστούμε. 
Κι όχι γιατί δεν έχουμε τι άλλο 
να κάνουμε, όχι επειδή δεν βλέ-
πουμε την κατάσταση. Αλλά 
ακριβώς επειδή καταλαβαίνου-
με , μέσα από την καθημερινό-
τητά μας, αυτή την πραγματι-
κότητα, που χειροτερεύει 
συνεχώς τη ζωή μας. Επειδή οι 
κυβερνήσεις από τη μεριά τους 
«δεν κουράστηκαν» όλα αυτά τα 
χρόνια να βρίσκουν σαν «εύκο-
λα θύματα» εμάς τους συνταξι-
ούχους, για να λύνουν πολλά 
από τα οικονομικά προβλήματα 
που δημιουργεί το ίδιο το καπι-
ταλιστικό σύστημα με τις δικές 
του κρίσεις.

Που δεν κουράστηκαν να μας 
συκοφαντούν ότι ζούμε από τον 
κόπο των παιδιών μας. Ότι 
καλοπερνάμε και δεν μας έθιξαν 
πολύ ούτε οι οικονομικές κρί-
σεις, ούτε η περίοδος του κορο-
νοϊού. 

Που για την υγεία μας, όπως 
είπε ο κος Μητσοτάκης, θα είναι 
καλύτερα, από τις ισχνές συντά-
ξεις μας, να πληρώνουμε για 
απογευματινά χειρουργεία στα 
δημόσια νοσοκομεία, αντί να 
πληρώνουμε στα ιδιωτικά.

Που με τις πολιτικές τους 
κρατούν τις συντάξεις εκατο-
ντάδων χιλιάδων συναδέλφων 
μας στα επίπεδα των 400- 600 
ευρώ, δηλαδή στην απόλυτη 
φτώχεια. Που με τις πολιτικές 
τους- παρόμοιες με τις αντίστοι-
χες των άλλων στην ΕΕ- έχουν 
οδηγήσει στο απίστευτο αυτό 
κύμα ακρίβειας στα βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες, που δεν 
υποφέρεται. Που με τον πόλεμό 
τους- γιατί ναι, είναι και δικός 
τους ο πόλεμος στην Ουκρανία- 
και τις τραγικές επιπτώσεις του, 
μας έχουν φτάσει στην απελπι-
σία, στην αδυναμία επιβίωσης 
ακόμα της πλειοψηφίας από 
εμάς.

Και ρωτάμε με τη σειρά μας. 
Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε; 
Να κάτσουμε στον καναπέ μας 
και να παρακολουθούμε να 

τσακίζουν τις ζωές μας, να 
περιμένουμε πότε θα ευαρε-
στηθούν να μας πετάξουν ένα 
ψίχουλο και να δηλώνουμε και 
ευχαριστημένοι; Να κλαίμε τη 
μοίρα μας, περιμένοντας 
κάποιον νέο, αλλά τόσο παλιό, 
σωτήρα, που θα κάνει, όπως 
έκανε και πριν, τα ίδια και χει-
ρότερα σε βάρος μας; 

Ε όχι. Βγαίνουμε και θα βγαί-
νουμε στο δρόμο του αγώνα 
γιατί αυτές οι πολιτικές μας 
σπρώχνουν εκεί. Είναι οι κυβερ-
νητικές πολιτικές- όλων των 
κυβερνήσεων, της ΕΕ, οι απαι-
τήσεις του μεγάλου κεφαλαί-
ου-, που μας υποχρεώνουν να 
βρισκόμαστε σε συνεχείς κινη-
τοποιήσεις. Είναι η ανάγκη να 
πετύχουμε ότι καλύτερο μπο-
ρούμε, παραπάνω από την εξευ-
τελιστική ελεημοσύνη των 
κυβερνώντων. Είναι η κραυγή 
αγανάκτησης εκατοντάδων 
χιλιάδων συναδέλφων μας, που 
φωνάζουν «δεν αντέχουμε 
άλλο»!! Είναι αυτή η κραυγή, 
που οι κυβερνώντες κάνουν πως 
δεν ακούνε. Είναι η κραυγή που 
περιφρονούν και απαξιώνουν, 
με απτή απόδειξη την απαράδε-
κτη πρωθυπουργική άρνηση να 
συναντήσει τρία χρόνια τώρα 
την αντιπροσωπεία των συνταξι-
ουχικών οργανώσεων.

Είναι το καθήκον και η υπο-
χρέωσή μας απέναντι στις νέες 
γενιές εργαζομένων, των παι-
διών και εγγονιών μας, που οι 
πολιτικές αυτές τους προοιωνί-
ζουν ένα μέλλον ακόμα χειρότε-
ρο από το βάρβαρο παρόν που 
ζούμε εμείς σήμερα.

Κι ακόμα είναι ακριβώς ότι με 
τους αγώνες μας πετύχαμε, 
κερδίσαμε, πήραμε τα αναδρο-
μικά, τις διορθώσεις στις συντά-
ξεις, αυτά τα ξεροκόμματα των 
200-300 ευρώ, πότε σαν επίδο-
μα φτώχειας, πότε σαν (δήθεν) 
13η σύνταξη, αποτρέψαμε νέες 
μεγάλες μειώσεις των συντάξε-
ων και του εισοδήματός μας.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Ατα-
λάντευτα, ανυποχώρητα. Γιατί 
αν οι κυβερνώντες θεωρούν 
δικαιολογημένη και αναγκαία 
την επιλογή τους να μας κατα-
κλέψουν τις συντάξεις κι εμείς 
από τη μεριά μας λέμε πως 
έχουμε όλο το δίκιο και το δικαί-
ωμα να αγωνιζόμαστε, να απαι-
τούμε να πάρουμε πίσω τα 
κλεμμένα. Δεν τους τα χρωστά-
με, δεν τους τα χαρίζουμε. Οι 
συντάξεις μας είναι το αποτέλε-
σμα της δουλειάς μας δεκαετι-
ών, δεν είναι προσφορά καμιάς 
κυβέρνησης, κανενός κόμμα-
τος. Εμείς δουλέψαμε, πληρώ-
σαμε, παλέψαμε, αγωνιστήκα-
με γι’ αυτές τις συντάξεις. 
Κανείς δεν έχει δικαίωμα να 
μας τις αφαιρέσει και βέβαια 
κανείς δεν έχει το ηθικό ανά-
στημα να μας κοροϊδεύει. 

Θα μας βρίσκουν λοιπόν 
συνεχώς μπροστά τους. Στα 
υπουργεία και στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Να διαδηλώνουμε, να 
απαιτούμε, να διεκδικούμε. Και 
ναι, να κερδίζουμε. Αυτό έχει 
αποδειχτεί μέχρι σήμερα. Πως 
μόνο με τους αγώνες μας κερδί-
σαμε, μόνο με τους αγώνες μας 
θα έχουμε νέες επιτυχίες.
Αυτός είναι ο δικός μας μονό-

δρομος και δεν θα κουρα-
στούμε να τον ακολουθούμε.

Συνεχίζουμε Αγωνιστικά
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Διαβάσαμε σε ΔΤ του 
ΕΦΚΑ (9/6/2022) ότι έγινε η 
1η Τελετή Βράβευσης των 
Εργαζόμενων του ΕΦΚΑ 
(και υπηρεσιών)- αποδό-
θηκαν συνολικά 23 βρα-
βεία- με τις καλύτερες επι-
δόσεις στην έκδοση των 
συντάξεων, παρουσία των 
υπουργού και υφυπουργού 
Εργασίας Κ. Χατζηδάκη και 
Π. Τσακλόγλου.

Θυμόμαστε πως δεν 
έχουν περάσει λίγοι μήνες, 
απ’ όταν ο υπουργός, 
πνέων μένεα κατά των 
υπαλλήλων, τους κατηγο-
ρούσε συλλήβδην για 
τεμπελιά και αδιαφορία για 
τις εκδόσεις των συντάξε-
ων που εκκρεμούσαν από 
το 2016. Και «ω του θαύμα-
τος», αυτοί οι ίδιοι υπάλλη-
λοι μεταμορφώθηκαν σε… 
επιμελέστατα και προθυμό-
τατα σαΐνια, που μέσα σε 
λίγο καιρό καθάρισαν τις 
εκκρεμότητες των ετών 
2016-2018 και προχωρούν 
ακάθεκτα για τα επόμενα 
χρόνια.

Μιλώντας στην εκδήλω-
ση ο υπουργός, παραδεχό-

μενος έμμεσα τα προηγού-
μενα, είπε πως «ορισμένοι 
θα προσπαθήσουν να 
βρουν μια αντίφαση. Πώς 
γίνεται ο Χατζηδάκης να 
κάνει κριτική στον ΕΦΚΑ και 
τους υπαλλήλους και από 
την άλλη να τους βραβεύει. 
Όσοι προτρέξουν και το 
πουν, αγνοούν ότι η λογι-
κή των κινήτρων και των 
ελέγχων είναι μέρος μιας 
σύγχρονης διοίκησης! Να 
επιβραβεύεις από την μια 
εκείνους που κάνουν καλά 
τη δουλειά τους και να τους 
δίνεις κίνητρα για να γίνουν 
ακόμα καλύτεροι»

Δεν ξέρουμε αν το κατά-
λαβε ο υπουργός, αλλά με 
τη δήλωση και την ενέργεια 
αυτή (της βράβευσης), 
ούτε λίγο- ούτε πολύ έκανε 
τα πράγματα χειρότερα, 
αφού, έμμεσα πλέον, κατη-
γόρησε τους ίδιους υπαλ-
λήλους πως άλλαξαν 
συμπεριφορά λόγω της… 
έξτρα αμοιβής. Ότι αν δεν 
έπαιρναν έξτρα οικονομικά 
δώρα, θα εξακολουθούσαν 
να είναι αδιάφοροι και 
τεμπέληδες. Ότι θέλουν να 
παίρνουν τους μισθούς και 
να κάθονται κι αν δεν πέσει 
υπηρεσιακό… φακελάκι, 
δουλειά δεν πρόκειται να 
κάνουν!!

Το γεγονός πως οι εργα-
ζόμενοι στον ΕΦΚΑ και στα 
άλλα ταμεία, μέσω των 
σωματείων τους, επίμονα 
ζητούσαν και ζητούν όχι 
χρηματισμό, αλλά οργάνω-
ση, προσλήψεις και εργα-
λεία εκσυγχρονισμού, για 
να κάνουν αποτελεσματικά 
τη δουλειά τους δεν μετρά-
ει για τον υπουργό. Τον 
εκσυγχρονιστή!!

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:

Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ

Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)

Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται δωρεάν

Αν δεν υπήρχαν οι φόροι, οι τιμές των καυσίμων στην 
Ελλάδα θα ήταν στη 12η πιο φτηνή κλίμακα στην ΕΕ! 
Ποιος υπουργός είπε τη συγκεκριμένη… πρωτοφανή για 
τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα ατάκα- αρλούμπα; Ποιος 
άλλος. Ο Άδωνις. Και πως κάνετε έτσι θα πει κάποιος, όχι 
άδικα, αφού έχουμε συνηθίσει πια τις μπουρδολογίες 
του. Βέβαια προεκτείνοντας τη… λογική του Αδώνιδος-ό-
νειδος, τότε χωρίς ΕΝΦΙΑ τα σπίτια μας θα ήταν δικά μας, 
αν δεν έπαιρναν τα σπίτια των δανειοληπτών οι τράπεζες 
θα ζούσαν εκεί τσάμπα, αν δεν υπήρχε ΦΠΑ στα τρόφιμα 
θα τρώγαμε κάθε μέρα σολομό και χαβιάρι, αν δεν υπήρ-
χε εφορία στο ρεύμα, ρήτρα αναπροσαρμογής και χρη-
ματιστήριο θα φωταγωγούσαμε κάθε βράδυ τα σπίτια 
μας, αν δεν είχε πεθάνει κανείς από κορονοϊό θα είμαστε 
ο πιο υγιής λαός… Με τόσα πολλά αν στη σειρά θα ήταν 
άλλη η κατάσταση. Εμείς θα προσθέσουμε ακόμη ένα, το 
πιο κρίσιμο, το πιο καθοριστικό αν. Αν δεν είχαμε καπιτα-
λιστές και καπιταλισμό… Σίγουρα δεν θα είχαμε υπουρ-
γούς σαν τον Άδωνι…

------------------------------------------------------------------------
Πως απλουστευτικά θα μπορούσαμε να παρουσιά-

σουμε τις πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων για το 
τρίδυμο ΚΡΑΤΟΣ- ΔΕΗ- ΛΑΡΚΟ; Κάπως έτσι:

Η ΔΕΗ (κράτος) έδινε το ρεύμα πιο ακριβό στον 
εαυτό της (κράτος) σαν μέτοχο της ΛΑΡΚΟ (κράτος), 
ώστε το κράτος (ΔΕΗ) να υπονομεύσει το κράτος 
(ΛΑΡΚΟ), να χρεοκοπήσει μέρος του κράτους (ΛΑΡΚΟ) 
και να μπορέσει να απαξιώσει μέρος του κράτους 
(ΛΑΡΚΟ), ώστε μετά το κράτος να πουλήσει αυτό το 
μέρος του κράτους (ΛΑΡΚΟ) σε ιδιώτες. Ταυτόχρονα η 
ΔΕΗ (κράτος) έδινε φτηνά το ρεύμα σε ιδιώτες, υπονο-
μεύοντας τον εαυτό της (κράτος), ώστε το κράτος να 
χρεοκοπήσει μέρος του κράτους (ΔΕΗ) και να το που-
λήσει σε ιδιώτες. Τι λέτε, σωστά το καταλάβαμε;

Πάντως οι εργάτες στη ΛΑΡΚΟ το κατάλαβαν και 
έδωσαν και στην κυβέρνηση να το καταλάβει. Από τη 
ΛΑΡΚΟ δεν φεύγουμε.

----------------------------------------------------------------------
Τον πήραν φωτογραφία τον αληταρά αμερικάνο ναύτη, 

που μεθυσμένος μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αλεξαν-
δρούπολης κατέβασε τα σώβρακά του μπροστά σε άναυ-
δους πολίτες, ενώ η αστυνομία συνέλαβε (και βέβαια 
άφησε ελεύθερο) ένα άλλο παρόμοιο ανθρωποειδές, που 
έκανε εμετό σε είσοδο πολυκατοικίας και επιτέθηκε σε 
κάποιον κάτοικο. Είχε προηγηθεί πριν μερικές μέρες το 
απίστευτο περιστατικό στα Χανιά, όπου μια άλλη παρέα 
αμερικανοτσογλαναρέων μπούκαρε σε δωμάτιο ξενοδο-
χείου, όπου βρισκόταν μόνο του ένα 14χρονο κορίτσι. 
Αυτοί έχουν αναλάβει να εκφράζουν με αυτούς τους 
τρόπους τα «κοινά ιδανικά και αξίες» που έχουμε με τις 
ΗΠΑ στις δυο αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις (και στις άλλες 
βέβαια). Πως το διατύπωσε ο πρωθυπουργός κατά την 
αντιφώνησή του στην ομιλία Μπάιντεν κατά την επίσκεψή 
του στις ΗΠΑ;

«Αυτή η νέα συνεργασία δεν εκδηλώνεται μόνο στη 
ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας, στην Κρήτη, το 
«διαμάντι του στέμματος» της εξαιρετικής στρατιωτικής 
μας σχέσης. Αλλά εκδηλώνεται και στο λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, στη βορειοανατολική Ελλάδα, μόλις 500 
μίλια από τα ουκρανικά σύνορα»!! «Θου κύριε φυλακί…» 
στο πληκτρολόγιό μου!!

----------------------------------------------------------------------
Τι προβλέπει ο νόμος που ψηφίστηκε για την «κλιμα-

τική αλλαγή»;
Ότι από την 1η Γενάρη του 2025 τα νέα κτίρια που 

βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας (δηλαδή με 
μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε 
δάση με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά σε ασφαλιστικές εταιρίες, ως προϋπόθε-
ση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, δηλαδή για να 
μπορεί ο ιδιοκτήτης του να το χρησιμοποιήσει. Και γιατί 
αυτό; Για να μην αναλαμβάνει το κράτος τις αποζημιώ-
σεις των κατοίκων για τις ζημιές που υφίστανται από 
τέτοιες καταστροφές, λόγω της δικής του ευθύνης. Τι 
μας λέει η κυβέρνηση στην ουσία; Επειδή έτσι κι 
αλλιώς τα δάση θα καούν, οι περιοχές σας θα πλημμυ-
ρίσουν και μαζί και τα σπίτια σας, για να τα ξαναφτιάξε-
τε, πληρώστε ασφάλιστρα και μην μου έρχεστε ζητώ-
ντας από το κράτος αποζημιώσεις. Χαρές οι ασφαλιστι-
κές εταιρίες. Όχι, η κυβέρνηση δεν είναι ντήλερ τους, 
α-πα-πα-πα. Μακριά από εμάς τέτοιες σκέψεις…

---------------------------------------------------------------------
Τον θυμάστε τον Γκουαϊδό; Εκείνον τον παλιάτσο της 

κακιάς ώρας, που οι αμερικάνοι και ευρωπαίοι τον ανακή-
ρυξαν πρόεδρο της Βενεζουέλας, σε μια προσπάθεια 
ανατροπής του Μαδούρο; Θυμάστε την πρεμούρα της 
κυβέρνησης της ΝΔ, που η πρώτη πράξη της για διεθνές 
ζήτημα ήταν να τον αναγνωρίσει κι αυτή σαν τέτοιον, 
υλοποιώντας την εντολή της «her’s master voice»;  Ε 
ξεχάστε τον. Γιατί οι ΗΠΑ, στα πλαίσια της προσπάθειας 
να σπάσουν τις συμμαχίες της Ρωσίας και να ενισχύσουν 

τις προμήθειες με πετρέλαιο, αντί για το ρωσικό, στράφη-
καν και προς τη Βενεζουέλα. Όπου όμως πρόεδρος εξα-
κολουθεί να είναι ο Μαδούρο. «Ποιώντας λοιπόν την 
ανάγκη φιλοτιμία» οι αμερικανοί διέγραψαν τον Γκουαϊδό 
από το παλ μαρέ τους, αφού πλέον τους είναι άχρηστος 
και εμπόδιο στη νέα τους επιλογή. Τι να κάνουμε, πάντα 
αυτή ήταν η τύχη των αχυράνθρωπων. Οι δικοί μας εδώ 
όμως πως αισθάνονται μετά το άδειασμα αυτό από τις 
ΗΠΑ; Δεν θα πουν κάτι ο Οικονόμου, ο Άδωνις, ο Δένδιας;

---------------------------------------------------------------------- 
Διαβάσαμε ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη 

Σκέρτσου για τη δυνατότητα ή μη μείωσης του ΦΠΑ και 
του ΕΦΚ καυσίμων (βενζίνη, ντίζελ), όπου με διάφορους 
ακροβατικούς υπολογισμούς των αυξήσεων «στην τιμή 
στην αντλία» ή στην «ποσότητα των καυσίμων» και στην 
αύξηση των τιμών στο δίμηνο Μάρτη- Απρίλη (ενώ αυτή 
έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν) και αυθαίρετους υπολογι-
σμούς για έλλειμμα 3,7 δισεκ. ευρώ αν γίνει μείωση, 
καταλήγει ξανά στο επαναλαμβανόμενο και ηλίθια προ-
κλητικό πλέον επιχείρημα, ότι η μείωση του ΦΠΑ και του 
ΕΦΚ «θα ήταν άδικο κοινωνικά, διότι θα επιδοτούσαμε και 
τους πλουσιότερους αλλά και τους τουρίστες»… Ποιος 
τα γράφει αυτά; Ο Σκέρτσος, το παιδί του ΣΕΒ. Ο εκπρό-
σωπος των πλούσιων, που τώρα τον έπιασε ο πόνος για 
τους φτωχούς και ανέλαβε την υπεράσπισή τους απένα-
ντι στους οικονομικά ισχυρούς!! Δεν πειράζει ρε. Μειώ-
στε τα κι ας είναι άδικο. Άμα είναι να απαλλαγούν από το 
τεράστιο αυτό βάρος οι φτωχοί, ας επιδοτηθούν κι οι 
πλούσιοι. Αφού αυτοί έτσι κι αλλιώς θα επιδοτηθούν. Άι 
σιχτίρι πια.

--------------------------------------------------------------------
Απαντώντας ο Α. Τσίπρας σε ερώτηση δημοσιογρά-

φου (σε ένα συνέδριο για την υγεία) για το νόμο 
Κατρούγκαλου απάντησε πως «είναι ο πιο παρεξηγημέ-
νος νόμος στη χώρα… ο Κατρούγκαλος έχει αδικηθεί… 
είχαμε ένα ασφαλιστικό μη βιώσιμο αδιαμφισβήτητα, 
αργά ή γρήγορα μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση οποια-
δήποτε κυβέρνηση θα έπρεπε να την κάνει ανεξαρτή-
τως αν είχαμε ή όχι τρόικα… στις δύσκολες πολιτικές 
επιλογές, εκεί όπου διακρίνεται μία κυβέρνηση με κοι-
νωνικό πρόσημο ή μία χωρίς τέτοιο … ο ν. Κατρούγκα-
λου διακρίνεται από αυτό το στοιχείο της δίκαιης μοι-
ρασιάς των βαρών και των ωφελημάτων… η πίεση από 
την τρόικα μας υποχρέωσε να κάνουμε μικρές αλλά 
σημαντικές αβαρίες (το κόψιμο του ΕΚΑΣ, των επικου-
ρικών, των χηρείας κ.α. δεν ήταν… μικρές αβαρίες, 
αλλά μεγάλες σφαγές), όμως έχουμε ένα ασφαλιστικό 
σύστημα βιώσιμο… όπως πιστοποίησε η κομισιόν ως το 
2070… ήταν δε «διαφανής». Τόσο διαφανής, που η 
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τον παραβίασε στα κρυφά, 
τσακίζοντας τις επικουρικές εκατοντάδων χιλιάδων 
συνταξιούχων, για να μαζέψει τα επιπλέον ποσά, που 
απαιτούσε η τρόικα.

--------------------------------------------------------------
Το επαναλαμβάνουμε. Πληθωρισμός και ακρίβεια δεν 

ταυτίζονται για το εργατικό- λαϊκό βαλάντιο. Μπορεί ο 
πληθωρισμός να είναι 10%, αλλά το γάλα να έχει ακριβύ-
νει 15%, τα λαχανικά 20%, το ρεύμα ασφαλώς 50-100%, 
η βενζίνη 40%, το ψωμί 18% και πάει λέγοντας. Αυτά δεν 
ισοφαρίζονται και δεν πέφτουν στο 10% επειδή το ουίσκι 
ακρίβυνε μόνο 7%, οι ξηροί καρποί 8% κλπ. Για τον 
μισθωτό των 650 ευρώ αυτά που καθορίζουν την καθημε-
ρινότητά του είναι τα πρώτα που είναι πλέον πανάκριβα 
και όχι τα δεύτερα, που σε τέτοιες εποχές δεν προστίθε-
νται  «στο καλάθι του λαϊκού νοικοκυριού». Έτσι για να 
μην νομίζουν πως μας ξεγελούν κι όλας με τους μέσους 
όρους τους.

---------------------------------------------------------------------
Στο μεταξύ το δημόσιο χρέος έχει ανέβει περίπου 

στα 400 δισεκ. ή 215% του ΑΕΠ (το 2009 ήταν 285 
δισεκ. ή 122% του ΑΕΠ). Το επιτόκιο δανεισμού είναι 
4,42 % για τα δεκαετή ομόλογα, ενώ οφείλουμε το 80% 
του χρέους σε ξένους πιστωτές. Αν αυξηθούν τα επιτό-
κια των κεντρικών τραπεζών (όπως συζητά η ΕΚΤ), 
λόγω πληθωρισμού, θα αυξηθούν τα επιτόκια των 
εμπορικών τραπεζών που δανείζουν, άρα όλα τα επιτό-
κια δανεισμού, εμπορικά, επιχειρηματικά, στεγαστικά, 
καταναλωτικά κλπ και των κρατών θα πάνε στο 5-6%. 
Θα έχουμε δηλαδή μια σπειροειδή αλληλεπίδραση πλη-
θωρισμού- επιτοκίων και τούμπαλιν. Ο μ.ο. του δημόσι-
ου ελλείμματος (του κρατικού προϋπολογισμού) θα 
ανέβει στα 5,5-6 δισεκ. ευρώ και ταυτόχρονα μέσα σε 
ένα χρόνο λήγουν χρεολύσια 68 δισεκ. ευρώ, ενώ οι 
δαπάνες για τους τόκους και τα χρεολύσια συνολικά θα 
φτάσουν στα 75 δισεκ. ευρώ. Η προοπτική μιας νέας 
παγκόσμιας κρίσης, που επιταχύνεται και οξύνεται με 
τον πόλεμο και τις κυρώσεις στη Ρωσία είναι ένα αρκε-
τά πιθανό ενδεχόμενο, που το εκτιμούν ΟΟΣΑ, ΔΝΤ 
κ.α.. Για να δούμε. Εμείς πρέπει πάντως να προετοιμα-
ζόμαστε. Αγωνιστικά. Ανατρεπτικά.

Ο ευρωπαϊκός… «επαρκής 
μισθός»!!

Πολύς ντόρος έγινε από τους μονίμους γλειψηματίες 
και παινευτές της ΕΕ για την… φιλεργατική απόφασή της 
για τον κατώτερο μισθό, που η ΕΕ αποφάσισε να θεσπί-
σει την ισχύ του σε όλες τις χώρες. Στη βάση βέβαια 
του ορισμού του από τις κυβερνήσεις, όπως εδώ από το 
νόμο Βρούτση- Αχτσιόγλου, με την κατάργηση των ΣΣΕ, 
εθνικών και κλαδικών. Οι… πανηγυρισμοί οφείλονται στο 
ότι με αυτή την… επαναστατική απόφαση οι εργαζόμενοι 
εξασφαλίζουν ένα απαραβίαστο από αυθαιρεσίες κατώ-
τερο μισθό! Τι δεν λένε οι πανηγυριτζήδες. Ότι ο μισθός 
αυτός απλά αλλάζει όνομα και θεσπίζεται με τον τίτλο 
«επαρκής». Γιατί κατά τα άλλα, στην ίδια λογική με τον 
κατώτερο, την επάρκειά του θα αποφασίζουν οι εργο-
δότες μαζί με τις κυβερνήσεις και θα τον ορίζουν με 
υπουργική απόφαση οι υπουργοί!! 

Θα λένε δηλαδή οι κυβερνήσεις: Έλα εδώ εργάτη 
μου, εκεί που έπαιρνες 650 ευρώ καθαρό «κατώτερο» 
μισθό, πάρε 650 ευρώ «επαρκή». Κι εμείς κρίνουμε πως 
είναι επαρκής, γιατί σου φτάνει να πληρώσεις ρεύμα, 
τηλέφωνο, νερό, καύσιμα, θέρμανση, σούπερ μάρκετ, 
λαϊκή, φροντιστήριο παιδιών, νοίκι ή δόση για δάνειο σπι-
τιού, ρούχα, παπούτσια, διακοπές είκοσι μέρες (γράφου-
με και κανένα αστείο), για γιατρό, εξετάσεις, φάρμακα, 
εισιτήρια κλπ. Θα σου φτάνουν σε 4-5 χρόνια να πάρεις 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο υποχρεωτικά, να αναβαθμίσεις 
οικολογικά το σπίτι σου με τις νέες «πράσινες» προδια-
γραφές υποχρεωτικά, να βάλεις φυσικό αέριο υποχρεω-
τικά, να πληρώνεις «πράσινους φόρους» υποχρεωτικά, 
να κάνεις απογευματινή εγχείρηση στον «Ευαγγελισμό» 
πληρώνοντας υποχρεωτικά. Και που ξέρεις, μπορείς να 
τα καταφέρεις η «επάρκειά του να είναι τέτοια, που να 
πηγαίνεις και θέατρα, σινεμά, ταβέρνες και άλλα τέτοια, 
όχι βέβαια υποχρεωτικά!! 

Βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές υποχρεωτικά!!!

Χατζηδάκης - ΕΦΚΑ: 
Βράβευση υπαλλήλων 



8 Ιούλης-Αύγουστος 2022 ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Το ποιηματάκι μας
Θέλουμ’ αυξήσεις στους μισθούς
αυξήσεις στις συντάξεις
κι όχι τα λίγα ψίχουλα
ξανά που θα μας τάξεις.
Σε τούτη την ακρίβεια
που φέρανε τα κέρδη,
η μόνη λύση ο μισθός
κι η σύνταξη ν’ ανέβει.
Τα ψέματα τελειώσανε
κι άλλο δεν υπομένω,
μόνο με τον αγώνα μου
ότι μου λείπει παίρνω.
Στις 24 θα ‘μαι εκεί,
για να σου πω τι θέλω
κι αν έχεις μια σταλιά ντροπή
θ’ ακούσεις τι σου λέω.
Κι άμα την έχεις κάνει μπραφ
δεν θα μου τη γλιτώσεις
θα σου ‘ρχομαι συνέχεια
μέχρι να μου τα δώσεις.

Έρευνα για 
δικηγόρους - λογιστές

Σε ΔΤ (1/6/2022) του ΕΦΚΑ διαβάσαμε για το αποτέ-
λεσμα μιας έρευνας, που διενεργήθηκε από εταιρία και 
παρουσιάστηκε σε εφημερίδα και τ/ο σταθμό. Σ’ αυτήν 
προκύπτει ότι «6 στους 10 πολίτες θα εμπιστεύονταν την 
έκδοση της σύνταξης τους σε πιστοποιημένους λογιστές 
και δικηγόρους του ΕΦΚΑ…

Αναλυτικά, με βάση την έρευνα, το 60% των ερωτηθέ-
ντων θα επέλεγε να αξιοποιήσει πιστοποιημένους επαγ-
γελματίες για την έκδοση και της δικής τους σύνταξης. 
Μάλιστα το 62% του συνόλου του δείγματος και το 65% 
αυτών που έχουν ασφαλιστική σχέση με τον ΕΦΚΑ κρί-
νουν ότι ο θεσμός αυτός κινείται προς τη σωστή κατεύ-
θυνση».

Ένα πρώτο ερώτημα: ποιος πλήρωσε και γιατί παράγ-
γειλε αυτή την έρευνα (δεν ξέρουμε αν η εταιρία την 
έκανε από μόνη της έτσι από περιέργεια), για ένα θέμα, 
που δεν είναι δα και τόσο κεντρικό, ούτε καν για τους 
συνταξιούχους. Δεύτερο. Τονίσαμε εμείς το θα, διότι 
η έρευνα δεν βγάζει κάποιο στοιχείο, ότι ένα ποσοστό 
των ερωτηθέντων συνταξιούχων ήδη επέλεξε τον τρόπο 
αυτό για την έκδοση της σύνταξής του, με το δεδομένο 
πως η διαδικασία αυτή έχει ήδη θεσμοθετηθεί παραπάνω 
από ένα χρόνο πριν. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν μια 
πολύ- πολύ πενιχρή λειτουργικότητα του τρόπου αυτού, 
δηλαδή οι συνταξιούχοι δεν τον αξιοποιούν. Βγάζει μόνο 
ότι θα τον επέλεγε! Με λίγα λόγια, ποια φωτιά σε βάρος 
των συνταξιούχων κρύβει ο καπνός αυτής της περίεργης 
«έρευνας»;

ΔΝΤ 1: Η επίθεση στις 
συντάξεις δεν θα 

σταματήσει
Στην έκθεσή του ΔΝΤ για τις εξελίξεις όσον αφορούν 

στην παγκόσμια οικονομία, αφού κάνει κι αυτό την εκτί-
μηση πως τα πράγματα δεν πάνε καλά, λόγω νέων κρισι-
ακών φαινομένων και του πολέμου στην Ουκρανία, που 
χειροτερεύει ακόμα περισσότερο την προοπτική, κατα-
λήγει και στις εκτιμήσεις για τις οικονομικές καταστάσεις 
των χωρών ξεχωριστά και τις προβλέψεις μαζί με «προ-
τροπές» για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθή-
σουν. 

Για την Ελλάδα λοιπόν συστήνει την «επιτάχυνση των 
μεταρρυθμίσεων, πάγωμα μισθών δημοσίων υπαλλήλων 
και συντάξεων, περαιτέρω μείωση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων βάσει του νέου «κώδικα αφερεγγυότητας», αλλά 
και προσοχή στις παροχές για τη μείωση του ενεργεια-
κού κόστους».

Βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε τέτοιες επιλογές, που 
κάνουν ξεκάθαρο πως οι αστικές κυβερνήσεις μας, ανε-
ξάρτητα προσήμου, θα έχουν στην φαρέτρα τους τέτοια 
αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα για το μέλλον. Μ΄ αυτή 
την έννοια, όλα όσα βλέπουμε να εμφανίζονται είτε σαν 
άμεσες παροχές, είτε σαν υποσχέσεις και πιθανά προε-
κλογικά ταξίματα (ακούστηκε για 13η σύνταξη), αυτά 
έχουν ημερομηνία λήξης, που θα συναντηθεί με εκείνη 
της έναρξης των νέων ανάστροφων ρυθμίσεων, που, είτε 
θα τερματίσουν τα σήμερα παρεχόμενα (λχ επιδότηση 
καυσίμων), είτε θα πάρουν πίσω με άλλο τρόπο τα όποια 
(και αν) αποδοθούν σαν διορθώσεις προηγούμενων αδι-
κιών (πχ κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης).

Επειδή όμως το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ, η ΕΚΤ και τα άλλα… 
ευαγή ιμπεριαλιστικά ιδρύματα δεν ξοδεύουν τσάμπα 
φαιά ουσία και χαρτί για να τα λένε και να τα γράφουν 
αυτά. Απαιτούν να γίνονται πράξη. Διαβάστε λοιπόν τι 
πρόκειται να γίνει και τι σχεδιάζουν οι εγχώριοι κυβερνώ-
ντες για το συνταξιοδοτικό, με βάση τις κατευθύνσεις 
αυτές.

ΔΝΤ 2: Οι αυξήσεις στις 
συντάξεις: ότι λέει ο νόμος
Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Labor and Insurance 

Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου (24/5/2022) ο υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδά-
κης δήλωσε πως «στα νέα μέτρα στήριξης που θα ακο-
λουθήσουν, δηλαδή την κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης για όλους τους Έλληνες- άρα και τους συνταξι-
ούχους- που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά και 
στο «ξεπάγωμα», την αύξηση δηλαδή, των συντάξεων 
από το 2023, στη βάση των προβλέψεων της ήδη υφι-
στάμενης νομοθεσίας».

Αυτό σημαίνει πως περίπου 1.300.000 συνταξιούχοι 
που έχουν προσωπική διαφορά δεν θα πάρουν στο χέρι 
ούτε ένα λεπτό αύξηση, αφού αυτή θα ενσωματωθεί 
στην π.δ., θα μειώσει το ποσό της π.δ. κατά το αντίστοιχο 
ποσό της «αύξησης» και θα αυξήσει αντίστοιχα το ποσό 
της ανταποδοτικής σύνταξης, ο εισπραττόμενος όμως 
μισθός θα παραμείνει ίδιος, η «αύξηση» επαναλαμβάνου-
με δεν θα εμφανιστεί σαν πραγματική αύξηση του 
εισπραττόμενου από τον συνταξιούχο ποσό. Αυτό λέει η 
«υφιστάμενη νομοθεσία». Οι συντάξεις όλων αυτών θα 
μείνουν στην ουσία «παγωμένες», όπως προστάζει το 
ΔΝΤ.

Όσο για την εισφορά αλληλεγγύης και όποιες άλλες 
διορθωτικές κινήσεις κάποιων αδικιών, που έκανε η 
κυβέρνηση, κάτω από την πίεση των αγώνων του συντα-
ξιουχικού κινήματος (ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια, 
χηρείας), επιφυλασσόμαστε για το τι θα ακολουθήσει 
μετά.

ΔΝΤ 3: Νέες «μεταρρυθμί-
σεις» για το συνταξιοδοτικό

Στο ίδιο συνέδριο ο Χατζηδάκης αναφερόμενος στις 
νέες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει προχωρήσει 
η επεξεργασία τους, είπε ότι «ένα από τα ζητήματα που 
θα μας

απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον, είναι ο δεύτερος 
πυλώνας ασφάλισης-  Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης (ΤΕΑ)- που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη 
του εισοδήματος των συνταξιούχων και στη χρηματοδό-
τηση επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομί-
ας»… «Επεξεργαζόμαστε ήδη σχέδιο για την ενοποίηση 
και την ενίσχυση των φορέων εποπτείας και τη δυνα-
τότητα ίδρυσης πολύ-εργοδοτικών Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης, προκειμένου να προωθηθεί η ανά-
πτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης… να 
οδηγηθούμε σε ένα σύστημα που θα δίνει κίνητρα για 
αποταμίευση, με δικαιοσύνη μεταξύ των πυλώνων που 
απαρτίζουν το ασφαλιστικό σύστημα».

Προσέξτε. Ποιοι είναι οι φορείς εποπτείας σήμερα; Ο 
ΕΦΚΑ (τυπικά δημόσιος για κύριες συντάξεις και επικου-
ρικές των παλιών) και το ΤΕΚΑ (ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητι-
κό για τις επικουρικές των νέων μετά την 1/1/2022). Θα 
προχωρήσουν άραγε στην ενοποίηση των δύο ταμεί-
ων; Και σε ποια κατεύθυνση; Προφανώς της ιδιωτικο-
ποίησης και του ΕΦΚΑ, της μετατροπής του κι αυτού 
σε κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Σ’ αυτό το ενιαίο 
ταμείο θα ενταχθούν και τα πολύ-εργοδοτικά ΤΕΑ; Κι όλο 
αυτό το σχήμα θα προωθεί την ανάπτυξη  των ΤΕΑ και 
ποια θα είναι η «δικαιοσύνη» μεταξύ των πυλώνων, πως 
θα εκφράζεται αυτή, πως θα κατανέμεται στην απονομή 
των συντάξεων; Από τον δημόσιο ρόλο του ΕΦΚΑ τι θα 
απομείνει; Μόνο η «εθνική» σύνταξη και αν; 

Προσέξτε και μια ακόμη κρυφή πλευρά των ανακοινώ-
σεων του Χατζηδάκη. Μέχρι τώρα όλοι αυτοί μιλούσαν 
για το σύστημα των 3 πυλώνων, όπου στον 1ο ήταν ο 
ΕΚΑ (βασικά κύριες), στον 2ο το ΤΕΚΑ (επικουρικές) και 
ο 3ος τα ιδιωτικά- επαγγελματικά ταμεία. Ο Χατζηδάκης 
στα λεγόμενά του μετονόμασε τον 3ο σε  2ο, αναφερό-
μενος πλέον σε σύστημα 2 πυλώνων, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι στον 1ο εντάσσεται ο ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ 
αφού ενοποιηθούν και στον 2ο αμιγώς τα ΤΕΑ, όπου 
όμως και οι δύο αυτοί πυλώνες θα προσανατολιστούν 
στην ενιαία λειτουργία τους σαν πολύ- εργοδοτικά 
ταμεία… Δηλαδή σταδιακά θα πάμε σε έναν μοναδικό 
πυλώνα, αυτόν της καθαρά ιδιωτικής ασφάλισης!!

ΔΝΤ 4: ΤΕΚΑ
Ποιο ρόλο άραγε θα παίξει στις εξελίξεις και στην 

υλοποίηση των παραπάνω σχεδίων το ΤΕΚΑ (επικουρι-
κό); Ο Χατζηδάκης έδωσε κάποια στοιχεία μιλώντας στο 
συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου. Όπως είπε «στο ΤΕΚΑ εντάχθηκαν το πρώτο 
τρίμηνο του έτους (2022) περίπου 15.000 νέοι ασφαλι-
σμένοι και μέχρι το τέλους του έτους θα έχουν ενταχθεί 
περίπου 50 με 60 χιλιάδες». Δεν έδωσε άλλα στοιχεία, 
όπως πόσες προσλήψεις έγιναν στο πρώτο τρίμηνο, 
πόσο ποσοστό τους είναι οι 15.000, αν είναι συμβάσεις 
αορίστου, δηλαδή πόσο καιρό αυτοί οι νέοι θα εξακολου-
θήσουν να ασφαλίζονται στο ΤΕΚΑ, αν η ασφάλισή τους 
θα λήξει σε 6 ή 8 ή 12 μήνες κλπ. Το ίδιο δεν έδωσε 
στοιχεία για το που βασίζει τους υπολογισμούς του για 
τους 50-60.000 μέχρι τέλος του έτους.

Το δεύτερο ζήτημα που ανέκυψε πρόσφατα, με την 
έννοια πως η κυβέρνηση το «ανακάλυψε» και αποφάσισε 
να το ανοίξει, είναι αυτό του δημογραφικού. Όπου τα 
πράγματα, όπως αναγκάστηκε να παραδεχτεί ο πρωθυ-
πουργός- μιλώντας σε ημερίδα που οργανώθηκε τις 
τελευταίες μέρες για το πρόβλημα- δεν είναι καλά, αφού 
η γήρανση του πληθυσμού προχωρά σταθερά, οι γεννή-
σεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και η χώρα δείχνει 
να ξεμένει, σε βάθος χρόνου, από εργατικά- παραγωγικά 
χέρια.

Είναι ζήτημα λοιπόν κατά πόσο τα μεγαλεπήβολα σχέ-
δια για τα αποτελέσματα του ΤΕΚΑ, όσον αφορούν την 
δυνατότητα μόνο του να δημιουργήσει υψηλά αποθεμα-
τικά μακροπρόθεσμα, που θα χρηματοδοτήσουν την 
επενδυτική και άλλη οικονομική δραστηριότητα των ομί-
λων σε ικανοποιητικό βαθμό, θα επιτευχθούν. Εφ’ όσον 
τα εργατικά χέρια, που θα ασφαλίζονται σ’ αυτό, δεν θα 
αρκούν για να ανταποκριθούν στους στόχους, που αρχι-
κά είχαν μπει για το ΤΕΚΑ, ακόμα κι αν υλοποιηθούν οι 
προβλέψεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη με νέες, εκτε-
ταμένες επενδύσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης, τα ΕΣΠΑ 
κ.α. Επίσης οι εργασιακές σχέσεις, ειδικά η μερική απα-
σχόληση, οι μαζικές απολύσεις, θα στερούν από το 
ΤΕΚΑ σταθερούς πόρους (εισφορές), το ίδιο η ανασφά-
λιστη εργασία, οι χαμηλοί μισθοί κλπ.

Πχ αν περάσει η κυβερνητική επιλογή για κλείσιμο και 
ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ σε ιδιώτη, που θα προσλάβει 
εργαζόμενους με ελαστικές πλέον εργασιακές σχέσεις, 
αυτό θα έχει αρνητικά αποτελέσματα και στο ΕΦΚΑ-Ε-
ΤΕΑ, που θα στερηθεί των εισφορών των απολυμένων 
παλιών εργαζομένων, ενώ για το ΤΕΚΑ τα θετικά αποτε-
λέσματα θα είναι αμφίβολα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και 
σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις πχ Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά.

Από την άλλη το ξέσπασμα μιας νέας κρίσης, όπως 
εκτιμά το ΔΝΤ, θα προσθέσει ακόμα πιο περίπλοκα και 
δυσεπίλυτα προβλήματα στην ελληνική οικονομία, όπου 
όλες αυτές οι πολιτικές θα δοκιμαστούν…

Η επιλογή λοιπόν μιας πιο άμεσης σύστασης του 
συστήματος των 2 πυλώνων και στην ουσία του ενός 
ιδιωτικού- κεφαλαιοποιητικού πιθανόν να επηρεάζεται 
και από τέτοιους παράγοντες, που δεν είναι πάντα 
εύκολο να υπολογιστούν από πριν.

σει τις κανονιστικές δεσμεύσεις της, με το βασικό σκεπτι-
κό ότι η κυβέρνηση παράνομα παρενέβη σε μια ιδιωτικού 
δικαίου συμφωνία μεταξύ Τράπεζας, εργαζόμενων και 
συνταξιούχων. Αποτέλεσμα;

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ αριθ. 431/2022  απα-
ράδεκτη όσο και προκλητική απόφασή της έκρινε νόμι-
μη και συνταγματική την όλη αυτή μεθόδευση, δικαίω-
σε και τις κυβερνήσεις και την τράπεζα, άφησε αμανά-
τι τους συνταξιούχους. 

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ επισημαίνει:

«Το παράδειγμα αυτό του ΛΕΠΕΤΕ –ιδιωτικό κεφαλαι-
οποιητικό ταμείο- καταδείχνει πως δεν έχουν καμία αξία 
οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το νέο κεφαλαιο-
ποιητικό  σύστημα των επικουρικών συντάξεων, ότι  το 
κράτος εγγυάται  τις παροχές από τις επισφαλείς επεν-
δύσεις  των «ατομικών κουμπαράδων» των ασφαλισμέ-
νων στο τζόγο του χρηματιστηρίου και των ασφαλιστικών 
εταιρειών.

Επιβεβαιώνεται απόλυτα η εκτίμηση και θέση του 
αγωνιστικού συνταξιουχικού κινήματος, ότι μόνο οι 
αγώνες αποτελούν απάντηση στις αντεργατικές- αντια-
σφαλιστικές πολιτικές, βάση διεκδίκησης των αιτημά-
των μας».

συνέχεια από τη σελ. 6

Ποια θα είναι η τύχη των 
επικουρικών


