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Να προστατεύσουμε τη ζωή μας
Να οργανώσουμε την απάντηση μας

Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιουχικών οργανώσεων

Η

ΣΕΑ απευθύνεται ανοιχτά και καλεί τους συνταξιούχους της χώρας και τα
συνδικάτα της δύναμής της σε διαρκή, ανυποχώρητο αγώνα για να προστατεύσουμε τη ζωή μας από τα μνημόνια διαρκείας, να αντισταθούμε και
να οργανώσουμε την απάντηση μας απέναντι στο νέο βάρβαρο γύρο επίθεσης που
ακολουθεί, στην ανέχεια και την εξαθλίωση που μας περικυκλώνει για να σωθεί η
κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η οργάνωση και η διεκδίκηση της ζωής που μας αξίζει, είναι ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για όλους μας. Μπροστά μας έχουμε ένα νέο μνημόνιο-οδοστρωτήρα
που έρχεται να ολοκληρώσει τη «δουλειά» των δύο προηγούμενων. Η ψήφιση από
τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ των προαπαιτούμενων για το
νέο 3ο μνημόνιο μας βάζει μπροστά σε νέες μεγάλες ευθύνες και καθήκοντα, που
δεν επιτρέπουν παραπέρα καθυστέρηση.
Η εφαρμογή των νέων αντισυνταξιουχικών μέτρων έχει αρχίσει.
Με το νέο αποτρόπαιο σφαγιασμό των συντάξεων μας που συνεχίζεται από το
τρίτο και φαρμακερό μνημόνιο της «πρώτης φοράς αριστεράς» κυβέρνησης.
Ήδη, σε πρώτη φάση, υλοποιείται η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που
ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή των νόμων του δίδυμου Λομβέρδου – Κουτρουμάνη (νόμοι του 2010 – 2012) που κατεβάζει την κύρια σύνταξη από 486 σε
392,61 ευρώ σε πρώτη φάση και έπεται συνέχεια. Και κατά δεύτερο με την εφαρμοΣυνέχεια στη σελίδα 3

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τη
στήριξη της ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν στη Βουλή το πρώτο πολυνομοσχέδιο εν όψει του τρίτου μνημονίου, με
το οποίο – μεταξύ άλλων – εκτελεί εν ψυχρώ τα
ασφαλιστικά δικαιώματα.Τα άμεσα μέτρα για το
Ασφαλιστικό περιλαμβάνουν πέντε διατάξεις που
οδηγούν σε οικονομικό στραγγαλισμό των Ταμείων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
και «κλείδωμα» στα 67 χρόνια για το δικαίωμα •
στη συνταξιοδότηση, νέα δραματική μείωση συντάξεων, σε κύριες και επικουρικές, αντίστοιχη
αύξηση εισφορών για τους ασφαλισμένους και
κατάργηση των εγγυημένων κατώτερων ορίων
συντάξεων για όσους συνταξιοδοτούνται πριν το
67ο έτος.
Συγκεκριμένα:
• Ο οικονομικός στραγγαλισμός των Ταμείων λαμβάνει νέες διαστάσεις και ανοίγει το
δρόμο για παραπέρα δραματικές περικοπές
σε όλα τα Ταμεία, καθώς σύμφωνα με διάτα- •
ξη του νόμου η κρατική επιχορήγηση προς
αυτά «παγώνει» μέχρι το 2021 στα φετινά
επίπεδα. Δηλαδή, για τα επόμενα 6 χρόνια

δεν προβλέπεται καμία αύξηση στην κρατική
χρηματοδότηση πέραν των 9,457 δις. ευρώ
που προβλέπονταν για φέτος. Αυτό σημαίνει
ότι η εγγύηση του κράτους για τις κύριες συντάξεις παύει να ισχύει. Αν, δηλαδή, κάποιο
Ταμείο χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση,
εξαιτίας της πτώσης των εσόδων του, θα αναγκαστεί να προβαίνει σε μειώσεις των κύριων
συντάξεων.
Μειώνονται εκ νέου οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η μείωση επέρχεται με την
αύξηση των κρατήσεων για την εισφορά
στον κλάδο Υγείας από το 4% στο 6% στις
κύριες συντάξεις και με 6% στις επικουρικές
από μηδενική εισφορά μέχρι τώρα. Η πραγματική μείωση μάλιστα στις αποδιδόμενες •
συντάξεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού
οι κρατήσεις συνυπολογίζονται στα αρχικά
ποσά των συντάξεων, πριν τις μειώσεις που
επιβλήθηκαν με τα μνημόνια.
Οι επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν επιπρόσθετα, καθώς αναδρομικά από την αρχή
του 2015, οι μοναδικοί πόροι που έχουν τα
επικουρικά ταμεία θα είναι μόνο οι εισφο-

ρές ασφαλισμένων και εργοδοτών (3% αντίστοιχα). Από την ίδια ημερομηνία όλα τα
επικουρικά εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που ήδη
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ενώ
από τον Οκτώβρη, αν όχι νωρίτερα, η εφαρμογή της περιβόητης ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος
του ΕΤΕΑ από το 2012, θα τεθεί αναγκαστικά σε ισχύ, αφού κόβεται οποιαδήποτε άλλη
πηγή χρηματοδότησης. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι μειώσεις να επιβληθούν αναδρομικά
από τις αρχές του έτους, καθώς δεν προβλέπεται άλλος τρόπος κάλυψης των φωτεινών
ελλειμμάτων.
Για πρώτη φορά υπονομεύονται οι κατώτερες
συντάξεις, αφού όσοι εργαζόμενοι συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30/6/2015 και δεν έχουν
συμπληρώσει το 67ο έτος, με τις ελάχιστες
μέρες ασφάλισης (4.500 – 5.000 ένσημα), δεν
θα λάβουν τα κατώτερα όρια συντάξεων. Με
δεδομένη και τη σταδιακή κατάργηση του
ΕΚΑΣ, οι εν λόγω συνταξιούχοι, οι πιο φτωχοί, θα περιέλθουν σε κατάσταση εξαθλίωσης.

ενοτητα
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Αποσπάσματα...

από το 3ο μνημόνιο

Π

ερικοπές 2,25 δισ.
ευρώ στις κρατικές
δαπάνες για τις συντάξεις
το 2015 - 2016 (0,25% του
ΑΕΠ για φέτος, 1% του
ΑΕΠ το 2016) και 900 εκ.
ευ-ρώ σε ετήσια βάση για
την Πρόνοια.
λήρης εφαρμογή των
αντιασφαλιστικών νόμων που προβλέπονταν
από το 1ο και 2ο μνημόνιο.
ατάργηση όλων των
ειδικών
ηλικιακών
ορίων
συνταξιοδότησης
και σταδιακή αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι το 2021, ώστε
κανένας ασφαλισμένος να
μην συνταξιοδοτείται πριν
από το 67ο έτος της ηλικίας του.
ατάργηση των κατώτερων συντάξεων για
όσους συνταξιοδοτούνται
μετά την 1/7/2015, στην
περίπτωση που δεν έχουν
συμπληρώσει το 67ο έτος
ηλικίας. Ακόμα και όταν
κάποιος συμπληρώσει το
67ο έτος, η καταβολή της
υπόλοιπης σύνταξης που
αντιστοιχεί στα κατώτερα
όρια, θα εξετάζεται σε συνάρτηση με εισοδηματικά
και περιουσιακά στοιχεία.

Π

Κ

Κ

Κ

ατάργηση του ΕΚΑΣ,
που θα αρχίσει να
εφαρμόζεται σταδιακά από
το Μάρτη του 2016.
έο Ασφαλιστικό τον
Οκτώβρη με: Νέα μείωση όλων των συντάξεων
με στενότερη διασύνδεση
μεταξύ εισφορών και παροχών. Αύξηση των εισφορών
των αυτοαπασχολούμενων
(ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) σε εξάρτηση με το πραγματικό τους
εισόδημα αντί των κλιμακίων. Κατάργηση μέχρι
τέλος Οκτώβρη όλων των
«κοινωνικών πόρων» προς
τα Ταμεία, με αντίστοιχη
μείωση των συντάξεων
και αύξηση των εισφορών
για να αντισταθμιστεί η
απώλεια των «κοινωνικών
πόρων». Ενοποίηση προς
τα κάτω όλων των παροχών των Ταμείων. Μείωση εντός τριών ετών της
κρατικής επιχορήγησης σε
Ταμεία όπως NAT, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και προσαρμογή της
στα επίπεδα του ΙΚΑ. Περιορισμός σταδιακά των
παροχών του ΟΓΑ.
πανεξέταση όλου του
συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και νέες περικοπές.

Ν

Ε

«Μαχαίρι» τουλάχιστον 20% στις κατώτερες συντάξεις

Π

Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι από το υπουργείο Εργασίας που ενεργοποιούν
αντιασφαλιστικές διατάξεις προηγούμενων νόμων

ριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κάτω από το
3ο μνημόνιο, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έσπευσε να θέσει σε εφαρμογή προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, με τους οποίους η
κατώτερη σύνταξη μειώνεται από φέτος τουλάχιστον
κατά 100 ευρώ, στα 392,7 από 486 ευρώ (ΙΚΑ).
Αντιστοιχίζεται, δηλαδή, στα δεκαπέντε (15) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (26,18 Χ 15 = 392,7 ευρώ),
όπως προβλέπει ο νόμος 4093/2012, για τον οποίο το
3ο μνημόνιο προβλέπει να ενεργοποιηθεί πλήρως.
Αντίστοιχες μειώσεις θα επιβληθούν στις κατώτερες
συντάξεις όλων των Ταμείων.
Πρόκειται για βαρύτατο πλήγμα στους χαμηλοσυνταξιούχους, που, σε συνδυασμό με τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από το Μάρτη του 2016, θα δημιουργήσει μια νέα τεράστια ομάδα συνταξιούχων η οποία
δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα βασικά είδη για
την επιβίωσή της.
Θα φυτοζωούν χιλιάδες συνταξιούχοι
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού για θέματα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Π. Χαϊκάλη, που υπογράφτηκε στις 14/8, η κατώτατη σύνταξη μειώνεται κατά
20% για όσους συνταξιοδοτούνται από εδώ και στο
εξής τουλάχιστον με 4.500 ένσημα ή λόγω αναπηρίας
80%, ή εξαιτίας εργατικού ατυχήματος.
Σημειώνεται ότι ακόμα και αυτή την πετσοκομμένη
πενιχρή σύνταξη δεν θα την λαμβάνουν όσοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από εδώ και πέρα και
δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
σύμφωνα και με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται
στο 3ο μνημόνιο.
Ταυτόχρονα, με την ίδια εγκύκλιο τίθεται σε πλήρη
εφαρμογή ο αντιασφαλιστικός νόμος 3863/2010, με
τον οποίο καθορίζονται το νέο σύστημα συνταξιοδό-

Χιλιάδες στην ουρά... για σύνταξη και εφάπαξ

Α

υτή την απαράδεκτη κατάσταση βιώνουν πλέον
οι συνταξιούχοι, μιας που για να βγάλει κανείς
σύνταξη απαιτούνται χρόνια, σε όλα σχεδόν τα
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η λίστα των εν αναμονή
ασφαλισμένων που κάνουν αίτηση περιμένοντας να
πληρωθούν μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και αυτή τη
στιγμή εκκρεμούν πάνω από 250.000 αποφάσεις για
κύριες συντάξεις, επικουρικές και εφάπαξ!
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται
στις επικουρικές συντάξεις και αυτό εξαιτίας της
πολυπλοκότητας της νομοθεσίας που εφαρμόζει το
ΕΤΕΑ, υπολογίζοντας μέρες ασφάλισης και ποσά
σύνταξης για 17 επιμέρους επικουρικούς φορείς,
αλλά και της έλλειψης ρευστότητας, μια που η κύρια
προτεραιότητα είναι να πληρώνονται οι συντάξεις
κάθε μήνα, αλλά -όπως είδαμε- και οι δόσεις στο
ΔΝΤ!
Για όλες τις άλλες υποχρεώσεις ισχύει το «δεν
πληρώνω» αφού η κυβέρνηση έχει κηρύξει εσωτερική
στάση πληρωμών.
Όσοι κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους, λοιπόν, θα
πρέπει να περιμένουν μέχρι να βγουν οι 250.000
συνταξιοδοτικές αποφάσεις και μετά να πάρουν
σειρά οι δικές τους υποθέσεις!
Το πόσο οξύ είναι το πρόβλημα φαίνεται από τα
παρακάτω στοιχεία:
1. Στις επικουρικές συντάξεις βρίσκεται σε
εκκρεμότητα η έκδοση 120.000 αποφάσεων,
σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης! Το ΕΤΕΑ βγάζει συντάξεις
για όσους έχουν κάνει αίτηση ως τα τέλη του 2013
και δεν έχει «πιάσει» ακόμη όσους αποχώρησαν
το 2014 και στις αρχές του 2015! Τη μεγαλύτερη
αναμονή έχουν όσοι ασφαλίστηκαν στο επικουρικό
των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων (πρώην
ΤΕΑΥΕΚ) όπου εκκρεμούν αιτήσεις από το 2011! Αν
όλες αυτές οι συντάξεις έβγαιναν μονομιάς, και με την
παραδοχή ότι όλες θα ήταν στα 170 ευρώ το μήνα,
τότε το κόστος μαζί με τα αναδρομικά μιας τριετίας
(2013, 2014, 2015), που θα έπρεπε να καταβάλει το
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ΕΤΕΑ, αλλά και το ΙΚΑ, θα έφτανε στα 740 εκατ.
ευρώ. Τα ποσά αυτά βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά παρά
ταύτα το υπουργείο Εργασίας διατείνεται ότι θα βρει
και άλλα 327 εκατ. ευρώ για να μηδενίσει τη ρήτρα
του νόμου που προβλέπει νέες μειώσεις 8% για το
2015. Οσοι κάνουν σήμερα αίτηση για επικουρική,
θα πρέπει πρώτα να περιμένουν μέχρι να φύγει το
«στοκ» των 120.000 αιτήσεων για να πάρουν σειρά
οι ίδιοι. Με το ρυθμό που βγαίνουν οι αποφάσεις, θα
πληρωθούν μέσα σε μια 5ετία καθώς η ρευστότητα
που έχει το ΕΤΕΑ επαρκεί για να πληρώνει περίπου
22.000 νέους δικαιούχους κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει
ότι οι 120.000 δικαιούχοι θα πληρωθούν μέσα στα
επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή αναμονή ως το 2020!
2. Στα Ταμεία Πρόνοιας που χορηγούν τα εφάπαξ η
λίστα αναμονής απαριθμεί 50.000 ασφαλισμένους,
με αποχώρηση μετά την 1η/9/2013. Οι 41.000
προέρχονται από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τους
εποπτευόμενους φορείς υπουργείων (νοσοκομεία,
ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οργανισμούς), ενώ άλλοι 9.000 είναι
σε αναμονή από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, τράπεζες και
λιγότεροι από τον ιδιωτικό τομέα. Για να εκδοθούν
τα εφάπαξ θα πρέπει να αποφασιστεί πρώτα από το
υπουργείο Εργασίας ο τρόπος που θα υπολογιστούν
τα ποσά και ακολούθως να βρεθούν και εδώ πόροι
για να μη γίνουν οι μειώσεις που προβλέπει η αρχική
απόφαση. Λεφτά όμως δεν περισσεύουν και πλέον
η πληρωμή των εφάπαξ, όταν ξεκινήσει για όσους
αποχώρησαν από την 1η/9/2013 και μετά, θα φτάνει
σε χρόνο αναμονής τα 4 χρόνια! Το αν θα υπάρχουν
και μειώσεις θα φανεί πολύ σύντομα, καθώς με
εντολή των θεσμών οι βελτιώσεις που ετοίμαζε το
υπουργείο έχουν παγώσει.
3. Στο ΙΚΑ η λίστα αναμονής αφορά περίπου 80.000
δικαιούχους κύριας σύνταξης και ο μέσος χρόνος
αναμονής είναι συγκριτικά με τα εφάπαξ και τις
επικουρικές «μικρότερος», αν λάβει κανείς υπόψη ότι
φτάνει στους 17 μήνες (για οριστική σύνταξη χωρίς
να μεσολαβεί διαδοχική ασφάλιση) και στους 24
μήνες αν μεσολαβούν και άλλοι φορείς.

τησης και ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων,
οι οποίες πλέον μειώνονται δραστικά, καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης επί του συντάξιμου μισθού από
70% στην 35ετία μειώνεται στο 48% στην 40ετία!
Παράλληλα, ο συντάξιμος μισθός για τα χρόνια εργασίας και ασφάλισης μετά το 2010 θα είναι ο μέσος
μισθός όλων των ετών ασφάλισης και όχι η καλύτερη
πενταετία της τελευταίας δεκαετίας, όπως υπολογίζεται για τα έτη ασφάλισης μέχρι το 2010.
Ειδικότερα, με τη σχετική εγκύκλιο ορίζονται ο τρόπος απόδοσης της λεγόμενης βασικής σύνταξης και
ο τρόπος υπολογισμού της «αναλογικής σύνταξης»,
όπως περιγράφεται στο νόμο 3863/2010.
Η εγκύκλιος
Αναφέρεται στην εγκύκλιο:
«Η βασική σύνταξη, το ύψος της οποίας καθορίζεται
μέχρι 31.12.2015 στο ποσό των 360,00 ευρώ μηνιαίως
και αναπροσαρμόζεται από 1.1.2016, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3863/2010, θα καταβάλλεται (α) σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τον
ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν
συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια διαμονής στη χώρα, καθώς και (β) στους δικαιούχους
αναλογικής σύνταξης, από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.
Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται: α. Για τους
συνταξιούχους λόγω γήρατος, κατά 1/35 για κάθε
έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα
μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας,
β. στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας),
γ. στην περίπτωση σύνταξης λόγω θανάτου και
δ. για τους ανασφάλιστους και όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) σε
κάθε περίπτωση απόκλισης από τα απαιτούμενα κριτήρια (διαμονής στη χώρα)».
Και αύξηση εισφορών
Με άλλη εγκύκλιο του υπουργείου (από τις 30/7/2015)
προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τίθεται
σε εφαρμογή και η μείωση των αποδιδόμενων συντάξεων μέσω της αύξησης των εισφορών για τον κλάδο
Υγείας. Η αύξηση των εισφορών ανέρχεται σε 50%,
από το 4% στο 6% επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου
ποσού της κύριας σύνταξης, ενώ από την ίδια ημερομηνία τίθεται για πρώτη φορά παρακράτηση ύψους
6% επί του καταβαλλόμενου ποσού στην επικουρική
σύνταξη. Τα επιπλέον ποσά για τους μήνες Ιούλη και
Αύγουστο θα παρακρατηθούν με την απόδοση των
κύριων και επικουρικών συντάξεων του Σεπτέμβρη.
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Να προστατεύσουμε τη ζωή μας
Να οργανώσουμε την απάντηση μας
Συνέχεια από σελίδα 1

γή του νόμου της κυβέρνησης με βάση την υπογραφή
του τρίτου μνημονίου που αυξάνει τις εισφορές για την
υγεία (έτσι λένε τώρα τη νέα ληστεία των συντάξεων
μας), τόσο με αύξηση του ποσοστού επί της κύριας σύνταξης αλλά και με το χαράτσι στις επικουρικές. Με
αυτό τον τρόπο όσο αφορά τις αυξημένες κρατήσεις
για την υγεία οι συνταξιούχοι θα ληστευθούν κατά 700
εκατομμύρια το πρώτο χρόνο και 3,3 δις για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτά είναι ορισμένα από τα έργα και
τις ημέρες μιας κυβέρνησης που την ψήφισε μια μερίδα του λαού επειδή θα … έσκιζε τα μνημόνια και θα
καταργούσε με ένα νόμο όλους τους εφαρμοστικούς!!!
Αντ’ αυτού έγινε πιστός θεματοφύλακάς τους...
Επί θύρες βρίσκονται νέα επώδυνα μέτρα μετά που
θα εφαρμοσθούν αμέσως τις εκλογές:
Με βάση τα μνημόνια ένα και δύο, η εφαρμογή μιας
σειράς νομοθετικών μέτρων τα οποία έχουν ψηφισθεί,
γίνεται σταδιακά. π.χ η παραπέρα μείωση της κύριας
σύνταξης από τα 392 με στόχο τα 240 ευρώ, η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις με στόχο την κατάργησή τους. Ο νέος
υπολογισμός κύριων συντάξεων από την 1.1.15 με
κατάργηση της κλίμακας υπολογισμού και την εφαρμογή ετήσιου ποσού με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
Αύξηση σε όλα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε
άνδρες και γυναίκες.
Με βάση το καταστρεπτικό τρίτο μνημόνιο, έχουμε
νέα μέτρα πάνω στα προηγούμενα. Ήδη, παραπάνω
αναφέραμε αυτά που εφαρμόσθηκαν αλλά και τα νέα
που έρχονται π.χ. σταδιακή μείωση του ΕΚΑΣ, εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και στις κύριες συντάξεις, ενοποίηση ταμείων σε ένα. Μείωση της
κρατικής επιχορήγησης στην κοινωνική ασφάλιση με
κατάργηση του κοινωνικού της χαρακτήρα.
Επίσης σε εφαρμογή θα εφαρμοσθούν νέα φορολογικά μέτρα, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, κτλ.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Οι αγώνες μας που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα αποτελούν παρακαταθήκη για το συνταξιουχικό κίνημα και την δύσκολη κατάσταση που
έχουμε μπροστά μας.
Οι εκλογές που ακολουθούν είναι το μέσο και η διέξοδος του συστήματος για να προχωρήσει με ακόμα
μεγαλύτερη πολιτική συναίνεση ο νέος γύρος αντιλαϊκών μέτρων που θα είναι σε ένταση και βάθος, πολύ
πιο οξυμένος από τους προηγούμενους. Οι συνταξιούχου έχουν την ευκαιρία να τιμωρήσουν όσους τους
κορόιδεψαν, τους εξαπάτησαν και συνεχίζουν να τους
λένε ψέματα. Όμως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
Ανεξαρτήτως της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί, ό,

τι χρώμα, πρόσημο κι αν έχει, οι συνταξιούχοι μαζί με
την εργατική τάξη της χώρας θα πρέπει απρόσκοπτα
να προετοιμάσουν άμεσα την απάντηση τους, χωρίς
να περιμένουν ποιος θα είναι ο εκτελεστής της.
Σήμερα φανερώνονται πιο καθαρά, δύο επιλογές. Η
πρώτη είναι πολυφορεμένη και με πολλά διαφορετικά
κουστούμια που φέρνουν το ίδιο πικρό αποτέλεσμα
για τη ζωή μας. Υποσχέσεις για βελτίωση της ζωής μας
μέσα στην Ε.Ε., με βαριές λαϊκές θυσίες που μοναδικό
κερδισμένο έχουν μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους που τις καρπώνονται.
Η άλλη επιλογή είναι ο δρόμος της αποφασιστικής
σύγκρουσης με τους μονοπωλιακούς ομίλους και τα
συμφέροντά τους για να μη μας ρίξουν στον καιάδα
και τα παιδιά μας να ζήσουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι!
Η ίδια η ζωή, η πλούσια πείρα, κυρίως των τελευταίων
ετών αποδεικνύει περίτρανα ότι στο πλαίσιο της Ε.Ε.,
της εξουσίας των μονοπωλίων, δε μπορεί να υπάρξει
φιλολαϊκή λύση. Αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο
ο ρόλος της ΕΕ ως μια συμμαχία του κεφαλαίου και
δυνάστης των συνταξιούχων της εργατικής τάξης, των
λαών. Καταρρίπτονται οι μύθοι ότι αυτοί είναι δήθεν
«ένωση της αλληλεγγύης και απάνεμο λιμάνι για τους
λαούς» όπως ισχυριζόταν η πλουτοκρατία και τα στηρίγματά της.
Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Δεν πρέπει να περάσει η απογοήτευση, η μιζέρια, η
απαισιοδοξία, η αποχή από τις συλλογικές διαδικασίες, η άρνηση της οργάνωσης στα σωματεία. Να μη
χάσουμε την πίστη μας στο δίκιο και τη δύναμη των
αγώνων μας. Να μην περάσει ο νέος κοινωνικός αυτοματισμός που επιχειρείται και ζητά αίμα μέσα από τη
διαίρεση των εργαζομένων. Να δυναμώσει η ενότητα
των συνταξιούχων των εργαζομένων και του λαού για
να τους εμποδίσουμε παντού να είμαστε σε ετοιμότητα για να τους εμποδίσουμε και να προετοιμάσουμε
τις δυνάμεις μας για την ανατροπή της βάρβαρης αντισυνταξιουχικής, αντεργατικής, πολιτικής.
Η ΣΕΑ σας καλεί ανοιχτά όλους και όλες, ανεξαρτήτως τι ψήφιζε ο καθένας, ό, τι χρώμα και εθνικότητα
και αν έχουμε να οργανώσουμε και να δυναμώσουμε
τις αντιστάσεις μας παντού.
Απευθύνεται σε κάθε συνταξιούχο ανεξάρτητος ταμείου, που αγανακτεί και οργίζεται με την εξαθλίωση στη
ζωή του, που ψάχνει με αγωνία να βρει λύση στα αδιέξοδα του. Να μετατρέψουμε το συνδικαλιστικό μας
κίνημα σε πραγματικό στήριγμα των συνταξιούχων,
δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων τους και προοπτικής, για να βγούμε στο ξέφωτο χωρίς μνημόνια
και αφεντικά.

Να προχωρήσουμε μπροστά και να χτίσουμε ένα μαζικό, καλά οργανωμένο και ταξικά προσανατολισμένο
συνδικαλιστικό κίνημα με ενεργό συμμετοχή των συνταξιούχων ικανό να αντιμετωπίζει μαχητικά αυτούς
που σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στέκονται
μπροστά μας.
Να συμβάλουμε και εμείς ως απόμαχοι της δουλειάς
στην γρήγορη ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος, την οργάνωση της λαϊκής πάλης, στην προώθηση της λαϊκής συμμαχίας ανάμεσα στην εργατική
τάξη, τους υπάλληλους, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, τους φτωχούς αγρότες,
τους νέους, τις γυναίκες.
Να συμβάλουμε και εμείς για το χτίσιμο της κοινωνικής συμμαχίας που θα αντεπιτεθεί για την απόκρουση
των αντιλαϊκών μνημονίων, για την οργάνωση της αλληλεγγύης, την υπεράσπιση του λαού, για την αγωνιστική ενότητα του λαού με στόχο την απαλλαγή από
τα μονοπώλια, τους καπιταλιστές που καταδυναστεύουν τις ζωές μας.
Απαιτούμε τώρα την αναπλήρωση όλων των απωλειών μας, είναι δικά μας δουλευμένα χρήματα και
παροχές που δεν μας τα χάρισε κανένας.
• Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί φορομπηχτικοί νόμοι, όλων των
μνημονίων.
• Να αποκατασταθούν όλα τα δικαιώματα που
έχουν σφαγιάσει - μισθολογικά, ιατροφαρμακευτικά, κοινωνικά.
• Αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις μας.
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Κατάργηση του νομικού πλαισίου και των αποφάσεων που εμπορευματοποιούν την Υγεία.
• Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
• Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο της Υγείας.
• Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην Υγεία σε όλους
όσοι την έχουν ανάγκη δίχως προϋποθέσεις και
προαπαιτούμενα.
• Να δοθεί άμεση απάντηση σε προβλήματα άμεσης
ανάγκης π.χ. για το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι που οι συμβάσεις των εργαζομένων τελειώνουν.
• Άμεση καταβολή των δώρων σε όλους χωρίς διαχωρισμούς και προαπαιτούμενα.
• Άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, χωρίς
προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις.
• Άμεση κατάργηση με νόμο της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος στις συντάξεις.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – OAEE – ΝΑΤ – ΟΤΑ – ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013-2014: 208,5 εκατ. ευρώ από την τσέπη των ασφαλισμένων

Μ

ε ένα πρόσθετο χαράτσι 208,5
εκατ. ευρώ επιβαρύνθηκαν τη
διετία 2013-2014 οι ασφαλισμένοι του
ΕΟΠΥΥ, που αναγκάστηκαν να κάνουν
εργαστηριακές εξετάσεις στον ιδιωτικό
τομέα.
Η κατάσταση στην ΠΦΥ επιδεινώθηκε
με την εφαρμογή του Πρωτοβάθμιου
Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) το
Φλεβάρη του 2014 (νόμος 4238 ΦΕΚ Α'
38), καθώς έκλεισαν 330 μονάδες του
ΕΟΠΥΥ και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
7.730 γιατροί και εργαζόμενοι.
Η επαναλειτουργία των μονάδων -λιγότερων αυτή τη φορά- του ΕΟΠΥΥ,
στα πλαίσια του ΠΕΔΥ, παρόπλισε σχεδόν όλα τα εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ,

ενώ οι γιατροί μειώθηκαν κατά 2.500.
Ετσι, οι ασφαλισμένοι, για να μην περιμένουν στις ουρές των δημόσιων
νοσοκομείων, υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά εργαστήρια, όπου
πληρώνουν συμμετοχές 15%, που στα
δυο χρόνια αντιστοιχούν σε 208,5 εκατ.
ευρώ.
Το ποσό αυτό προκύπτει από στοιχεία
που περιλαμβάνονταν σε πρόσκληση
του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, Δημήτρη
Κοντού, προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (ΠΙΣ) για την ανακοστολόγηση 694 εξετάσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2013 και
2014, η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ήταν
(580,274 εκατ. + 601,615 εκατ. =) 1,182

δισ. ευρώ, που αποτελεί το 85% της συνολικής δαπάνης στον ιδιωτικό τομέα
για εργαστηριακές εξετάσεις. Το υπόλοιπο 15% -που αντιστοιχεί σε 208,5
εκατ. ευρώ- το πλήρωσαν οι ασθενείς
μετρητοίς απ' τις τσέπες τους. Συνολικά, ο ιδιωτικός τομέας εισέπραξε στη
διετία 1,39 δις ευρώ.
Οι δηλώσεις του πρώην υπουργού
Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, που
υπόσχεται μείωση της συμμετοχής των
ασθενών στα φάρμακα, στην πράξη
αποκαλύπτεται ότι θα κινηθούν στην
εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.
Έτσι, λοιπόν, προοιωνίζεται αύξηση της
μεσοσταθμικής συμμετοχής στα φάρμακα που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας

των νέων Ασφαλιστικών Τιμών (ΑΤ)
που ανακοίνωσε η ΗΔΙΚΑ. Ο ΕΟΠΥΥ
καλύπτει την ΑΤ και ο άρρωστος -εκτός
απ' τις συμμετοχές 10% ή 25%- πληρώνει και τη διαφορά μεταξύ Λιανικής Τιμής (ΛΤ), τη λεγόμενη επιβάρυνση.
Οι ΑΤ αφορούν τα φάρμακα της λεγόμενης «θετικής λίστας». Ετσι, η ΑΤ μειώθηκε σε 1.887 φάρμακα και αυξήθηκε
σε 876. Σε 697 φάρμακα οι μειώσεις
ήταν μεγαλύτερες από 2%, ενώ σε 141
οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες από 2%.
Το 2014, η μεσοσταθμική συμμετοχή
των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στα
φάρμακα έφτασε στα 622 εκατ. ευρώ ή
25,12%, εκ των οποίων το 10,84% είναι
η λεγόμενη επιβάρυνση.
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Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου- Το κόσμημα της πόλης και η ιστορία του
λευταίο κομμάτι της γραμμής. Το 1955 η Εταιρεία του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας περιέρχεται στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ). Η πρώτη επέμβαση στο
δίκτυο γίνεται το 1960, όταν η γραμμή Βόλου - Λάρισας γίνεται κανονικού πλάτους,
αλλά στο τμήμα Βόλου-Βελεστίνου γίνεται και νέα χάραξη, παραμένοντας ως έχει η
μετρική στην διαδρομή αυτή. Η ιστορία του ΣΘ σαν λειτουργική μετρική γραμμή, σταματάει στις 29 Ιουνίου 1998, οπότε αρχίζουν τα έργα διαπλάτυνσης του τμήματος της
γραμμής από τον Παλαιοφάρσαλο μέχρι την Καλαμπάκα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από
τον Βόλο μέχρι τον Παλαιοφάρσαλο, παραμένει εκτός εκμετάλλευσης και η γραμμή
εγκαταλείπεται.

Το κτίριο

Η Ιστορία του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας
Η ιστορία της κατασκευής του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας (ΣΘ), αρχίζει ουσιαστικά στις
13 Σεπτεμβρίου του 1881, όταν υπογράφεται η πρώτη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού
δημοσίου από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και του μεγαλοτραπεζίτη της Κωνσταντινούπολης Θεόδωρου Μαυρογορδάτου, ο οποίος εκπροσωπείται
από τον Ιταλό μηχανικό Ευαρίστο Ντε Κίρικο και τον Αρμάουντ Χενεβέρ. Η σύμβαση
αυτή προβλέπει την κατασκευή μιας γραμμής από τον Βόλο μέχρι την Λάρισα, μήκους
60 χιλιομέτρων και πλάτους ενός μέτρου. Στόχος είναι να συνδεθεί σιδηροδρομικά ο
κεντρικός θεσσαλικός κάμπος με το μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής
Οι μελέτες αρχίζουν αμέσως και τα έργα εγκαινιάζονται στις 28 Δεκεμβρίου στην Λάρισα. Όταν την άνοιξη του 1882, αλλάζει η κυβέρνηση και την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο Χαρίλαος Τρικούπης, αμφισβητεί την σύμβαση πιστεύοντας ότι η ανάθεση
αυτού του τμήματος που χαρακτηρίζεται κατασκευαστικά εύκολο και εκμεταλλευτικά
προσοδοφόρο, θα δυσκόλευε μελλοντική ανάθεση για το δύσκολο μέρος μέχρι την
Καλαμπάκα. Έτσι στις 13 Μαΐου 1882 υπογράφεται με τους εκπροσώπους του Μαυροκορδάτου νέα σύμβαση, όπου περιλαμβάνεται και η κατασκευή γραμμής μήκους 142
χιλιομέτρων από το Βελεστίνο προς Φάρσαλα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Καλαμπάκα.
Η ύπαρξη του λιμανιού του Βόλου βοηθά εξαιρετικά τα έργα, γιατί εδώ καταφτάνουν
με πλοία τα υλικά και το τροχαίο υλικό. Τον σχεδιασμό και την επίβλεψη έχει αναλάβει ένας εμπνευσμένος μηχανικός, ο Ιταλός Ευαρίστο Ντε Κίρικο, ο οποίος θα παίξει
σημαντικό ρόλο και στην λειτουργία της γραμμής, αφού θα του ανατεθεί και η γενική
διεύθυνση της Εταιρείας. Παγκοσμίως γνωστός θα γίνει ο γιος του Τζώρτζιο Ντε Κίρικο, ο μεγάλος υπερρεαλιστής ζωγράφος που επηρεασμένος από το αντικείμενο της
δουλειάς του πατέρα του, θα περιλάβει ένα τραινάκι σε όλους σχεδόν τους πίνακες της
υπερρεαλιστικής του περιόδου. Τα έργα προχωρούν γρήγορα και στις 22 Απριλίου του
1884, ο σταθμός του Βόλου από όπου θα ξεκινήσει το τραίνο κατακλύζεται από επισήμους και πλήθος κόσμου, όπως και ο σταθμός της Λάρισας, όπου θα καταλήξει.
Το έργο εγκαινιάζεται από τον τότε βασιλέα Γεώργιο Α’ που αποκαλύπτει την γλυπτή
μαρμάρινη σύνθεση του γλύπτη Πρεβιζάν, στο προαύλιο του Σταθμού. Από την επόμενη ημέρα αρχίζουν τα δρομολόγια, ενώ συγχρόνως εκτελούνται τα έργα στο τμήμα
από Βελεστίνο προς Καλαμπάκα. Κάθε τμήμα που ολοκληρώνεται μεταξύ δυο πόλεων
παραδίδεται αμέσως στην κυκλοφορία και στις 16 Ιουνίου 1886 παραδίδεται και το τε-
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Προχωρά το ξεπούλημα
του σιδηροδρόμου

πώληση του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) προχωρούν, οι διαγωνισμοί των οποίων βρίσκονται στη β' φάση.
Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν εγκριθεί οι συμμετοχές των SNCF France, Grup Feroviar
Roman (GFR) και Russian Railways - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ για την ΕΕΣΣΤΥ αυτές των
Alstom-Damco, Russian Railways - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Siemens.
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η
συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και της Eurofima για την υπεισέλευση του κράτους στη θέση του ΟΣΕ για τα δάνεια που είχε λάβει για την προμήθεια τροχαίου
υλικού, καθώς και η μεταφορά των τρένων από τον Οργανισμό στο Δημόσιο, εντός
του Σεπτεμβρίου.
Επίσης, το κράτος θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
τη συμφωνία εξυπηρέτησης των δρομολογίων των «άγονων γραμμών» από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στη συνέχεια να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.
Παράλληλα, θα πρέπει ως τον Νοέμβριο να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες μεταξύ
της ΓΑΙΑΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη μίσθωση του τροχαίου υλικού και μεταξύ
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ για τη δεκαετή συμφωνία συντήρησης των τρένων.
Ακόμη, το Δημόσιο καλείται να επιλύσει περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν
τη μόλυνση των εγκαταστάσεων συντήρησης και το ποιος θα αναλάβει το επιχειρηματισκό ρίσκο της αποκατάστασης, το ζήτημα της διαγραφής του χρέους της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του κλεισίματος του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της εταιρείας
και του ΟΣΕ στην Κομισιόν και την προώθηση ενός μοντέλου συντήρησης του
σιδηροδρομικού δικτύου είτε μέσω ΣΔΙΤ είτε μέσω προμήθειας υπηρεσιών.
Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ είναι οι IBG και Kantor (οικονομικοί), τα νομικά γραφεία
Μπερνίτσας και Hogan Lovells (υπό διαπραγμάτευση) και Louis Berger (τεχνικοί).

Το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού είναι ένα από τα λίγα κτίρια που επιβίωσαν
μετά τους σεισμούς, διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά του χαρακτηριστικά.
Το ιδιαίτερο αυτό κτίριο ακολουθεί τη νεοκλασική τυπολογία και έναν πειθαρχημένο
στις κλασικές μορφές σχεδιασμό, που εκφράζει τη μνημειακότητα και την αξιοπιστία
της έντονα «γραφικής» αρχιτεκτονικής.
Η ανάδειξη των όγκων με τα κατακόρυφα ανοίγματα και την εξέχουσα δύρικτη στέγη
με τον πλούσιο ξύλινο διάκοσμο στο περίγραμμά της, χαρίζουν μια μοναδική πλαστική
ομοιογένεια και ισορροπία στο κτίριο, δηλώνοντας έτσι το ταλέντο του σχεδιαστή του.
Η σύνθεση διακρίνεται επίσης για την εφαρμογή διακοσμητικών στοιχείων στις δύο
βασικές ζώνες που περιστοιχίζουν το κτίριο, αλλά και την ήρεμη επιβλητικότητα της
πρόσοψης που υπογράμμιζε τον τότε ανερχόμενο αστικό χαρακτήρα του Βόλου.
Το κτίριο συνδυάζει τη λειτουργική αναγκαιότητα με την αισθητική και λειτουργική
αξία.
Τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στολίζει το άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Αυτή η μεγάλων διαστάσεων μνημειακή σύνθεση είναι το έργο του Ιταλού γλύπτη Ι. Previsan.
Η παρουσία του αγάλματος στο συγκεκριμένο χώρο είναι απόλυτα συνδεδεμένη με
την ίδρυση του σιδηροδρομικού σταθμού και την πρώτη λειτουργία της πρώτης αμαξοστοιχίας. Το μνημείο προσφέρει μία ξεχωριστή αισθητική αξία και αρμονία και δένει
απόλυτα με το κομψό και επιβλητικό κτίριο του σταθμού.

Το σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλίας
Στο κτίριο του σταθμού, στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησίμευε ως χώρος κατοικίας
για τον εκάστοτε σταθμάρχη, λειτουργεί εδώ και δώδεκα χρόνια το σιδηροδρομικό
μουσείο Θεσσαλίας.
Στο μουσείο διασώζεται και εκτίθεται ένα πλούσιο τεκμηριακό και κειμηλιακό υλικό
σχετικά με την ιστορία των σιδηροδρόμων. Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να θαυμάσει παλιές φωτογραφίες, τηλέγραφους, ρολόγια σταθμού, στολές εποχής, εκδοτήρια
εισιτηρίων, εξαρτήματα μηχανών, έγγραφα, αρχεία, βιβλία για την αρχιτεκτονική των
σιδηροδρόμων, σχέδια του Εβάριστο Ντε Κίρικο και πλήθος άλλων μικροαντικειμένων
που αποτελούσαν σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα για την εποχή. Το μουσείο βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο αλλά με τη βοήθεια και την προσπάθεια των «φίλων
των τρένων», εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό και στόχο έχει να γίνει ένα σύγχρονο
μουσείο, που θα πληρεί όλες τις βασικές προδιαγραφές.
Η είσοδος στο Μουσείο είναι ελεύθερη στο κοινό και λειτουργεί από Δευτέρα ως
Παρασκευή μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 14:30 μόνο με ραντεβού
Πηγή: e-thessalia.gr

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10/2015: ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
Αναχώρηση ώρα 07.30’ από Καρόλου για ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ στην Περιοχή της Μάνδρας. Συνεχίζουμε μέσω της Παλαιάς Εθνικής
οδού ΘΗΒΑΣ – ΘΙΣΒΗΣ για την ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ. Άφιξη – παραμονή
για μπάνιο και γεύμα προαιρετικά, επιστροφή μέσω της νέας εθνικής οδού με
ενδιάμεση στάση για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2015 ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ, ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ & ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αναχώρηση ώρα 07.30’ π.μ. από Καρόλου για την Ορεινή Κορινθία.
Περνώντας από το ΚΙΑΤΟ συνεχίζουμε για τη ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ όπου
και θα κάνουμε στάση. Από εκεί συνεχίζουμε για την ΚΑΣΤΑΝΙΑ, την ΚΟΙΛΑΔΑ του ΦΕΝΕΟΥ, της τεχνητής λίμνης ΔΟΞΑ και την ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τα οποία συμπληρώνουν το όμορφο σκηνικό ανάμεσα στις ψηλές κορυφές
τους ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑΣ και της ΖΗΡΙΑΣ.
Επισκέψεις σε όλα τα αξιοθέατα. Περίπατος και γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα
με στάση για καφέ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: (210/5238509, 210/5230829).
Παρατήρηση:Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ και για τα μη μέλη
είναι 10,00 ευρώ.

Ραντεβού για καφεδάκι
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Σας καλούμε κάθε Τετάρτη στα γραφεία μας (Πλησίον
Πλατείας Κάνιγγος, Βερανζέρου 13, 1ος όροφος) από
τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι να πιούμε το
καφεδάκι μας και να συζητήσουμε τα προβλήματά μας.
Σας περιμένουμε…

