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Κυβερνητικός εμπαιγμός με τις περικοπές
των συνταξιούχων και τα αναδρομικά

Μ

ε την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Νοεμβρίου
που πιστώθηκαν τέλος Οκτώβρη, στους συνάδελφους συνταξιούχους
που είχαν γίνει περικοπές στις κύριες συντάξεις τους, τους επιστράφηκαν για
ένα 11μηνο, Ιούνιο 2015 – Μάιο 2016. Τα ποσά γι αυτό το 11μηνο μπήκαν
σε διαφορετικό κωδικό ώστε να μην μπερδευτούν με το ποσό της κύριας και
επικουρικής σύνταξης, ώστε να ξέρει ο κάθε συνταξιούχος τι έχει πάρει.
Η κυβέρνηση επέστρεψε εφάπαξ στους συνταξιούχους ένα μέρος από τα
αναδρομικά 11 μηνών που αυτοί δικαιούνται με βάση την 1439/2020 πιλοτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Αυθαίρετα και κατά παράβαση αυτής της απόφασης τους επέστρεψε μόνο ένα μικρό μέρος από τα
ποσά που δικαιούνται, αυτά που αφορούν τις κύριες συντάξεις τους, εξαιρώντας όσα τους είχαν αφαιρεθεί με την μνημονιακή ληστεία των επικουρικών
συντάξεων και των δώρων τους. Η κυβέρνηση απέκλεισε από την επιστροφή
των αναδρομικών τους μισούς και πλέον συνταξιούχους με άθροισμα μικτών
μηνιαίων συντάξεων κάτω των 1000 ευρώ, που οι περικοπές τους έγιναν με
μειώσεις όχι στις κύριες συντάξεις αλλά στις επικουρικές τους και με την
κατάργηση των δώρων τους.
Η πιλοτική απόφαση του ΣτΕ αποκαθιστά ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου
των μνημονιακών μειώσεων στις συντάξεις και μόνο για 11 μήνες, ακυρώνοντας ουσιαστικά προηγούμενη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου τον Ιούνιο
του 2015, που θεωρούσε άκυρες όλες τις μνημονιακές μειώσεις των συντάξεων. Η κυβέρνηση όμως και από αυτά τα λίγα για τα οποία δικαίωσε τους
συνταξιούχους το ΣτΕ, περικόπτει περίπου το 60%, επιστρέφοντάς τους μόνο
1,4 δις ευρώ. Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητάει από την κυβέρνηση να αποδώσει το σύνολο των περικοπών με βάση την πιλοτική απόφαση του ΣτΕ 1339/2020 και
να καταβάλει τα αναδρομικά έστω για το 11μηνο που προβλέπει η απόφαση
και στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των δώρων, σε όλους
τους συνταξιούχους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών η «ΕΝΟΤΗΤΑ», παίρνοντας υπόψη την
κατάσταση που βιώνουμε με την πανδημία του κοροναϊού αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει τις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας που διοργανώναμε τα προηγούμενα
χρόνια.
Για εμάς η υγεία των μελών μας και των οικογενειών τους αλλά
και όλων των συνανθρώπων μας είναι πάνω απ’ όλα.
Το Σωματείο μας λειτουργεί με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Όταν
με το καλό ξεπεραστεί αυτή η κρίση, θα μας δοθεί η δυνατότητα
να βρεθούμε ξανά από κοντά, να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι, να ανταλλάξουμε
απόψεις, να θυμηθούμε τα παλιά.

Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» εύχεται σε όλουςτους
συναδέλφους, τις συναδέλφισσες και τις οικογένειές τους:

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά,
με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του Υπουργ. Οικονομικών
για την περικοπή της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης
στους μεταταγμένους συναδέλφους
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απέστειλε εξώδικο κατά του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα βασικά σημεία του εξωδίκου:
χρόνος υπηρεσίας του στις άλλες επιχειρήσεις που προβλέπονται.
Δυνάμει του υπ΄ αρ. 2/27064/ΔΕΠ/24-05-2016 εγγράφου της υπηρεσίας σας, πα- Η Ολομέλεια, μετά από μακρά διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία, διατύρατηρείται σωρεία απορριπτικών αποφάσεων σε αιτήματα μεταφερόμενων υπαλ- πωσε την ακόλουθη γνώμη, με την οποία συντάχθηκε και ο Γενικός Επίτροπος της
λήλων από τον ΟΣΕ σε υπηρεσίες του Δημοσίου, για καταβολή αποζημίωσης βάσει Επικρατείας Μιχαήλ Ζυμής : Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 ο
του α. 55 του ΠΔ 410/1988, εκ μέρους
νομοθέτης, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και ανάΠλην όμως, το ως άνω έγγραφο, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυ- πτυξης από δημοσιονομική και επιχειρηματική άποψη του ομίλου του ΟΣΕ και
ουσών νομικών διατάξεων, σε ευθεία παράβαση των οικείων αποφάσεων του Ελε- της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
γκτικού Συνεδρίου, καταλήγει ότι η αποζημίωση του α. 55 του ΠΔ 410/1988 δεν κα- υποχρεωτικής μεταφοράς σε οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου του προταβάλλεται στην περίπτωση που οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι σωπικού των ανωτέρω υπό εξυγίανση επιχειρήσεων, που κρίθηκε ότι πλεονάζει,
σε οποιονδήποτε φορέα, κλάδο – τομέα πρόνοιας για παροχές εφάπαξ.
και μεταξύ αυτών τα απορρέοντα από τη διακοπτόμενη εργασιακή σχέση του διΤο ορθό όμως είναι, όπως ρητώς έχει προβλεφθεί εκ του νόμου, στη μεν περίπτωση καιώματα που διατηρούνται και μεταφέρονται στον εκάστοτε Φορέα Υποδοχής.
κατά την οποία ο μεταφερόμενος υπάλληλος ο οποίος έχει ασφαλιστεί επικουρι- Από το όλο σύστημα των ρυθμίσεων που εισάγουν οι εν λόγω διατάξεις ως προς το
κώς στο Δημόσιο δικαιούται ποσοστό 40% επί της σχετικής αποζημίωσης, ο δε ως άνω μεταφερόμενο πλεονάζον προσωπικό συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη
μεταφερόμενος ο οποίος δεν είναι επικουρικώς ασφαλισμένος στο Δημόσιο δικαι- ήταν το εν λόγω προσωπικό να μεταφερθεί με την ίδια σχέση εργασίας στο νέο
ούται ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης. Σε κάθε μάλιστα περίπτωση, πρέπει στον εργοδότη και με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών του σχέσεων και ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του. Μεταξύ δε των ουσιωδών στοιχείων
υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης και του σχετικού ποσοστού επ΄ αυτής, να
συνυπολογισθεί πέραν του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ο
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Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του ΕΦΚΑ & κοινοποίηση στον
ΟΣΕ για την μεγάλη καθυστέρηση των επικουρικών συντάξεων

Τ

ο ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απέστειλε εξώδικο κατά του ΕΦΚΑ και κοινοποίηση στον ΟΣΕ με θέμα τη μεγάλη καθυστέρηση στη χορήγηση των επικουρικών συντάξεων που εκκρεμούν πάνω από τρία χρόνια και σε ορισμένες
περιπτώσεις πάνω και από πέντε χρόνια.
Την ευθύνη γι αυτή την καθυστέρηση την έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και να εμπαίζονται οι συνάδελφοι.
Τα βασικά σημεία του εξωδίκου:
Η παρούσα μας αφορά στο πολύ σοβαρό πρόβλημα τριακοσίων είκοσι (320)
συνταξιούχων, οι οποίοι αν και έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης, εκκρεμούν
οι αιτήσεις τους για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, τις οποίες υπέβαλλαν τουλάχιστον προ ....τριετίας…!!!
Ο λόγος για τον οποίο δεν τους έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η επικουρική
σύνταξη που δικαιούνται συνίσταται στην έλλειψη συνεννόησης μεταξύ συναρμοδίων εμπλεκομένων φορέων.
Ειδικότερα , οι εν λόγω συνταξιούχοι, μέλη του σωματείου μας, εργάστηκαν
επί σειρά ετών στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ) και εν
συνεχεία, λόγω απόσχισης στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Κάποιοι από αυτούς εντός
του έτους 2011 διαγράφηκαν από τη δύναμη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., γιατί μετατάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διαφόρων κλάδων σε διάφορα Υπουργεία
(λ.χ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, Υπουργείο Υγείας κ.λ.π) . Όλοι οι ανωτέρω λάμβαναν τις αποδοχές τους, επί των οποίων γίνονταν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ για όλο το διάστημα της απασχόλησης τους. Όσον αφορούσε
στον κλάδο σύνταξης ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΟΤΕ, ο οποίος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3655/2008, ΦΕΚ 58/03.04.2008, εντάχθηκε στον κλάδο
σύνταξης του ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ και εν συνεχεία κατά τα οριζόμενα στο αρθ. 53,
Ν.4387/2016 (ΦΕΚ85/τΑ/12.05.2016) εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ από τον οποίο

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του Υπουργείου
Οικονομικών για την περικοπή της αποζημίωσης λόγω
συνταξιοδότησης στους μεταταγμένους συναδέλφους
Συνέχεια από σελίδα 1

της με τον ανωτέρω τρόπο μεταφερόμενης εργασιακής σχέσης που διασφαλίζονται κατά την ως άνω μεταφορά του εν λόγω προσωπικού περιλαμβάνεται και
η προϋπηρεσία του, δηλαδή το σύνολο του χρόνου εργασίας του στον ΟΣΕ και
στις άλλες επιχειρήσεις που αναφέρει το άρθρο 2 του νόμου αυτού, η οποία συνάπτεται με τη διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών και με τη θεμελίωση των
ασφαλιστικών και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του. Επομένως κατά την
έννοια των ως άνω διατάξεων, η εργασιακή σχέση του πλεονάζοντος προσωπικού
του ΟΣΕ και των άλλων επιχειρήσεων που αφορούν οι ρυθμίσεις του παραπάνω
νόμου μεταφέρεται στον Φορέα Υποδοχής ως υφίσταται κατά το χρόνο της μεταφοράς και ο χρόνος υπηρεσίας του στις ανωτέρω επιχειρήσεις αποτελεί πραγματική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για όλες τις απορρέουσες απ’ αυτή συνέπειες
μεταξύ των οποίων και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω για τη θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης και τον προσδιορισμό του ύψους της,
υπαλλήλων του Δημοσίου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που μεταφέρθηκαν σε αυτό
από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3891/2010, θα
ληφθεί υπόψη πέραν του χρόνου υπηρεσίας του στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας του στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Συμπερασματικά, όλως εσφαλμένως και παρανόμως απορρίπτονται τα αιτήματα
των μεταφερόμενων υπαλλήλων για την εν λόγω αποζημίωση. Σε κάθε μάλιστα
περίπτωση, πρέπει στον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης και του σχετικού
ποσοστού επ΄ αυτής, να συνυπολογισθεί πέραν του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας του στις άλλες επιχειρήσεις που προβλέπονται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας
Σας καλούμε να συμμορφωθείτε πλήρως με το ως άνω αναφερόμενο νομικό και
θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στην χορήγηση της αποζημίωσης του α. 55 του ΠΔ
410/1988.
Να ακυρώσετε κάθε παράνομη απόρριψη των ανωτέρω υποβληθέντων αιτημάτων.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Σίνα αρ. 2-4., για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας
αυτήν ολόκληρη στο επιδοτήριο έγγραφό του.
Αθήνα, 23-11-2020
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Συνάδελφοι ολόκληρο το κείμενο το εξωδίκου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Σωματείου www.trenotita.gr.
Επικοινωνήστε με το Σωματείο για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτή την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση.

και λαμβάνουν την κύρια (γήρατος) σύνταξή τους.
Κατόπιν χορήγησης σε καθένα από τους άνω συνταξιούχους της εν λόγω σύνταξης γήρατος, υπέβαλαν στον ΕΦΚΑ, εντός του έτους 2017, αίτηση για χορήγηση της επικουρικής σύνταξης την οποία και νομίμως δικαιούνται.
Από κάθε συνταξιούχο ζητήθηκε να προσκομίσει πιστοποιητικό του ΟΣΕ ή της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ημερών εργασίας του
ανά έτος. Όλοι ζήτησαν και τους χορηγήθηκε το εν λόγω πιστοποιητικό από
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., το οποίο και προσκόμισαν αρμοδίως στον ΕΦΚΑ, και
στο αρμόδιο ανά ασφαλισμένο υποκατάστημα.
Το αρμόδιο τοπικά Ε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών Κεντρικού Τομέα (οδός Καποδιστρίου αρ. 33), που μετακόμισε στο Ε.Φ.Κ.Α
Συντάγματος (οδός Ακαδημίας αρ. 21), ΟΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΔΕΝ
ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και ο ΟΣΕ ΑΕ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ....ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ !!!... ΑΠΟ ΟΣΕ ΑΕ
ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ...., δηλαδή καταστάσεις μισθοδοσίας από τις οποίες να
προκύπτουν οι κρατήσεις για την επικουρική σύνταξη και η απόδοση αυτών,
ηλικίας των εν λόγω εγγράφων .....τριάντα πέντε χρόνων...!!!
Με πιστοποιητικό η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και ο ΟΣΕ ΑΕ που εξέδωσαν ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ότι «έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και αποδόθηκαν
μαζί με την εργοδοτική εισφορά τοις μετρητοίς στο ΙΚΑ (Υποκατάστημα
Πλατείας Ομονοίας)..» ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΕΣΕΙΣ ΑΡΝΕΙΣΤΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ
ΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ.
Απευθύνθηκε ο υπογράφων πλ. Δικηγόρος μας στην Δ/ντρια Προσωπικού
ΟΣΕ κ. Στέλλα Κολλιοπούλου, η οποία τον ενημέρωσε ότι πράγματι το φυσικό αρχείο υφίσταται πλην όμως σε αποθηκευτικούς χώρους όπως στον Αγ.
Ι. Ρέντη Αττικής, αλλά το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι και ενήμεροι υπάλληλοι για να πάνε να ψάξουν τα εν λόγω έγγραφα
...!!!, των οποίων επιπλέον η κατάσταση εκφράστηκε φόβος ότι ίσως δεν είναι καλή....!!!
Εκφράζουμε την πολύ δυσάρεστη έκπληξή μας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί τις ακριβείς ημέρες εργασίας των
άνω συνταξιούχων ανά έτος το οποίο εσείς ζητήσατε από τους ενδιαφερομένους αρχικά να προσκομίσουν και εσείς αρνείστε να αξιοποιήσετε. Η πρωτοφανής άρνησή σας να χρησιμοποιήσετε δημόσιο έγγραφο άλλης δημόσιας
υπηρεσίας, και η αδράνεια εκ μέρους σας να ενημερώσετε σχετικά άμεσα τους
ενδιαφερομένους για τα απαιτούμενα έγγραφα, σε συνδυασμό με την υπέρ του
δέοντος καθυστέρηση για την χορήγηση της επικουρικής σύνταξης, αναμφίβολα έχουν προκαλέσει σε όλους αυτούς τους συνταξιούχους σημαντική
οικονομική ζημία, καθώς δεν λαμβάνουν την επικουρική σύνταξή τους, την
οποία θα έπρεπε προ πολλού να λαμβάνουν. Η ζημιά που έχουν υποστεί οι
συγκεκριμένοι συνταξιούχοι επιτείνεται αφ' ενός λόγω της κατά την τελευταία δεκαετία οικονομικής κρίσης αλλά και της υγειονομικής που έχει προφανείς οικονομικές συνέπειες σε όλα τα νοικοκυριά.
Κατόπιν των ανωτέρω, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατά τα προδιαληφθέντα καταφανώς αντιτιθέμενη στην καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και
τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις σας, συμπεριφορά σας, η οποία κατ' ελάχιστον
και κατ' ενδεικτική αλλά όχι περιοριστική αναφορά, συνιστά παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, ελέγχεται δε ως κατάφωρα παραβιάζουσα την έννοια
και τον πυρήνα της χρηστής διοίκησης.
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες, αποφασίσετε και χορηγήσετε, το συντομότερο δυνατό, την επικουρική σύνταξη που νομίμως δικαιούται κάθε ένας από τους ανωτέρω συνταξιούχους, αρχής γενομένης από την
αποδοχή και αξιοποίηση εκ μέρους σας , του άνω πιστοποιητικού της ΟΣΕ
ΑΕ ή ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ κατά περίπτωση.
Άλλως, Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την
προάσπιση των δικαιωμάτων όλων αυτών των συνταξιούχων, ιδιαίτερα δε εκείνων των δικαιωμάτων που αποβλέπουν στην απρόσκοπτη χορήγηση της νόμιμης επικουρικής σύνταξης που δικαιούται καθένας από αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε να μας ορίσετε ημερομηνία και τόπο συνάντησης
μας, μαζί σας για την λεπτομερέστερη έκθεση του εν λόγω προβλήματος που
αφορά τριακόσιους είκοσι συνταξιούχους. Τα τηλέφωνα του σωματείου μας
είναι : 210-5230829 & 210-5238509.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που επιδίδεται και κοινοποιείται και ειδικότερα : α) τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ.:22 όπως
νόμιμα εκπροσωπείται και β) τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ
ΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αρ: 1-3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020
Για το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Συνάδελφοι ολόκληρο το κείμενο το εξωδίκου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Σωματείου www.trenotita.gr.
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Μεθοδεύσεις αποκλεισμού από ΜΜΕ για να
φιμωθεί η φωνή χιλιάδων συνταξιούχων
Μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό της από μερίδα ΜΜΕ καταγγέλλει η
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΙΚΑ
- OAEE - Δημοσίου - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ), που εκπροσωπεί το σύνολο
των συνταξιούχων , με 300 σωματεία σε όλη τη χώρα. Σε ανακοίνωσή
της υπογραμμίζει ανάμεσα σε άλλα:
«Μετά την εκλογή της ΝΔ στην κυβέρνηση, από ορισμένα ΜΜΕ γίνεται
μια προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης όσον αφορά τα προβλήματα των συνταξιούχων , με τη λογική "ό,τι έγινε έγινε τα περασμένα
χρόνια, τώρα θα έχουμε ανάπτυξη και τα προβλήματα θα λυθούν".
Είναι τραγελαφικό ότι πολλές φορές ορισμένοι δημοσιογράφοι ή παρουσιαστές αυτών των εκπομπών, μοιράζουν αναδρομικά και αυξήσεις
στους συνταξιούχους με περισσότερο ζήλο και μεγαλύτερα ποσά από
τους υπουργούς.
Αντί να δώσουν αναδρομικά για τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στα δώρα, έδωσαν μόνο για τις κύριες και μόνο για
ένα 11μηνο. Οι συντάξεις παραμένουν ίδιες και αυτό θεωρείται "αύξηση". Ενώ αντί να δοθούν οι συντάξεις, που καθυστερούν 3 - 4 χρόνια,
θεωρούν "αύξηση" τα χρήματα που παίρνουν οι συνταξιούχοι γι αυτή
την καθυστέρηση. Έλεος, κύριοι!
Σε αυτές τις εκπομπές καλούνται υπουργοί, νομικοί, "ειδικοί" και εκπρόσωποι μιας μεμονωμένης οργάνωσης, που καμία σχέση δεν έχει με
το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων . Βαπτίζεται ως τέτοια το
λεγόμενο "δίκτυο των συνταξιούχων ", ένα δίκτυο ορισμένων νομικών
γραφείων που τους εξασφαλίζει πελατεία, αποσιωπώντας και πνίγοντας
τις δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων από τις μεγάλες περικοπές
και το σφαγιασμό που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια».
Η ΣΕΑ τονίζει τη σημασία και τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσαν οι συνταξιούχοι , γεγονός που σκόπιμα αποσιωπάται, σημειώνοντας:
«Δεν λένε τίποτα για το ότι οι συνταξιούχοι μέσα από τους αγώνες τους
όλα αυτά τα χρόνια, ανάλογα και με τη συμμετοχή τους, κατάφεραν να
καθυστερήσουν αντισυνταξιουχικά μέτρα, να κερδίσουν και να λύσουν
ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα: Την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης των επικουρικών συντάξεων, την περικοπή της κράτησης
για την Υγεία στο πραγματικό ύψος των συντάξεων, την επαναφορά των
συντάξεων χηρείας, να μη μειωθεί το αφορολόγητο στα 5.600 από τα
8.600 ευρώ σήμερα και, το σημαντικότερο, να μην αφαιρεθεί η "προσωπική διαφορά" στους παλιούς συνταξιούχους . Ακόμα, ότι η διαφορά στις
επικουρικές που επιστράφηκε σε όλους τους συνταξιούχους , ανεξάρτητα από προσφυγές, είναι αποτέλεσμα του αγώνα, γιατί αν δεν υπήρχαν
οι εκατοντάδες συγκεντρώσεις τίποτα δεν θα γινόταν».

Μ

Μειωμένα αναδρομικά
σε περίπου 80.000 συνταξιούχους

ειωμένα αναδρομικά ή δεν έλαβαν καθόλου, 80.000 συνταξιούχοι και μεταξύ αυτών και πολλοί συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί. Τα «λάθη» εντοπίζονται στους συνταξιούχους οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2012 έως το 2016 και έλαβαν
οριστικές συντάξεις κύριων και επικουρικών μετά το 2016 (έπαιρναν
μόνο προσωρινή ή οριστική στην κύρια σύνταξη).
Το «λάθος» της κυβέρνησης που επέλεξε να επιστρέψει αναδρομικά
του ν. 4093/12 μόνο στις κύριες συντάξεις γιατί η κράτηση του ν.
4093/12 υπολογίζεται στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης. Όταν λοιπόν οι συνταξιούχοι δεν είχαν λάβει λόγω καθυστέρησης την επικουρική σύνταξη γινόταν μικρότερη κράτηση έως και
μηδενική στο επίμαχο 11μηνο Ιούνης 2015, Μάης 2016.
Με δήλωσή του ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης είπε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιήσει μια δεύτερη συμπληρωματική
αποπληρωμή αναδρομικών έως το τέλος Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους που έλαβαν μικρότερο ποσό οφειλόμενων αναδρομικών
από αυτά που δικαιούνται.
Το Σωματείο ζητάει την άμεση καταβολή των αναδρομικών που δικαιούνται οι συνάδελφοι και θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος αυτού.

Περισσότερη ενημέρωση στην ηλεκτρονική σελίδα μας www.trenotita.gr
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Υπόμνημα της ΣΕΑ προς τον
Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια
κ. Υπουργέ
Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ –
ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ που εκπροσωπούν πάνω από 2,5 εκατομ. συνταξιούχους σε όλη τη Χώρα,
ζητούν άμεσα μαζί σας συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε τα ζωτικής σημασίας προβλήματα των συνταξιούχων στην υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καθημερινώς οξύνονται ενόψει και της πανδημίας και βάζουν σε κίνδυνο
τις ζωές της εργατικής λαϊκής οικογένειας και των συνταξιούχων.
Θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να περιγράψουμε όλο το φάσμα προβλημάτων
που έχουν δημιουργηθεί λόγω των περικοπών σε υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια. Οι συνταξιούχοι σταθερά εδώ και
χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα διεκδικώντας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ιδιαίτερα τα
χρόνια της κρίσης τα προβλήματα αυτά πήραν τεράστιες αρνητικές, θανατηφόρες
διαστάσεις. Όλο το διάστημα της κρίσης πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε όλη την χώρα γι’ αυτό το σκοπό.Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
(ΣΕΑ) των συνταξιούχων, με όλους σχεδόν τους Υπουργούς Υγείας, αλλά και τους
Πρωθυπουργούς, τόσο με τα Υπομνήματά μας όσο και διά ζώσης, τους θέσαμε τα
μεγάλα προβλήματα και την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέτοντας τα αιτήματα του συνταξιουχικού κόσμου για τη λύση τους. Όμως τα αιτήματά μας αυτά από τις κυβερνήσεις
έμπαιναν στη λογική του κόστους και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του
Δημόσιου συστήματος υγείας, ως γιατρικό και προοπτική. Πολλοί που σήμερα
παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι και ανθρωπιστές στα ζητήματα αυτά, λοιδορούσαν
τόσο εμάς, όσο και το Εργατικό κίνημα και τους αγώνες των υγειονομικών για
δωρεάν δημόσια υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σήμερα την περίοδο
της παγκόσμιας πανδημίας που χτυπάει και τη χώρα μας και η κατάσταση γίνεται
φοβερά επικίνδυνη και φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα που οδήγησαν οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων που έκλεισαν εκατοντάδες δομές, νοσοκομεία,
μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, ΜΕΘ, ιατρεία, εξεταστήρια των ασφαλιστικών ταμείων, θεραπευτήρια κ.α. Τα νοσοκομεία έμειναν υποστελεχωμένα τη στιγμή που
χρειάζονται χιλιάδες προσλήψεις σε γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Όλα όσα αυτά τα χρόνια προβλέψαμε και διεκδικούμε τώρα ξεσπούν με
δραματικό και επικίνδυνο τρόπο σε βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων
και του λαού. Ο δημόσιος τομέας της υγείας αδυνατεί και βρίσκεται μακριά από
το να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και ο ιδιωτικός τομέας υπάρχει, αλλά
στοιχίζει πολυ για να κερδοσκοπεί όπως ετάχθη. Παρότι από το 2016 με το ν. 4387
αυξήθηκε η συμμετοχή μας για την υγεία στην Κύρια σύνταξη από 4% σε 6%
και στην επικουρική από 0% σε 6%, βελτίωση δεν είδαμε. Αυτή την κρίσιμη στιγμή
από την παγκόσμια πανδημία και τα μεγάλα προβλήματα που είναι μπροστά μας
απευθυνόμαστε στην Κυβέρνηση και διεκδικούμε:
• Την άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των κλάδων
ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη βάση, με
στελέχωση όλων των αναγκών της δημόσιας υγείας.
• Να ανοίξουν όλες δομές, τα νοσοκομεία, οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ, οι ανενεργές
δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας σε 24ωρη λειτουργία.
• Να εφοδιασθούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα φάρμακα, υλικά, μέσα
προστασίας για το προσωπικό και τους ασθενείς.
Αυτή την περίοδο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί από τους συνταξιούχους, που είναι περιορισμένοι στα σπίτια και αντιμετωπίζουν διάφορες σοβαρές
αρρώστιες και νοσήματα. Κινδυνεύουν περισσότερο από αυτές και όχι από τον κορονοϊό και αυτό, γιατί χρειάζονται εξετάσεις που δεν μπορούν να τις κάνουν, αφού
δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Αδυνατούν να καλέσουν και να πληρώσουν
ιδιώτες γιατρούς από τις πενιχρές τους συντάξιμες αποδοχές. Είναι χιλιάδες οι συνταξιούχοι που δεν έχουν ούτε ένα Ευρώ αφού για πολύ μεγάλο διάστημα καθυστερεί η έκδοση της σύνταξής τους.

Χρειάζονται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

Να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας και οι ιδιώτες γιατροί να επισκέπτονται
τους έχοντες ανάγκη ασθενείς στα σπίτια τους. Να γίνονται οι εξετάσεις και η συνταγογράφιση εκεί, ώστε να πάρουν τα φάρμακά τους.Το κόστος να αναληφθεί
από το κράτος δίχως καμιά πληρωμή από τους ασθενείς και δημόσιους οίκους ευγηρίας, Κέντρων Αποκατάστασης με πλήρη υγειονομικό προσωπικό. Οι μεταφορές ιατρών στις ΜΕΘ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ελλείψεις προσωπικού. Να
λυθεί οριστικά το ζήτημα των έμμεσα ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που
έπαιρναν ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 με μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και το κονδύλι
να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 και όχι από το 0,5 του ΑΕΠ
που είναι για τους συνταξιούχους.Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο της υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς
και της συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων. Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια
είχαν δραματικές περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές τους, σε κύριες, επικουρικές
συντάξεις και σε κοινωνικές παροχές, ενώ καταργήθηκαν το ΕΚΑΣ, η 13η και 14η
σύνταξη. Οι συντάξεις τους είναι κοντά στα προνοιακά βοηθήματα. Είναι σωστό
και δίκαιο μπροστά στις απαιτήσεις της κατάστασης, να τους καταβληθεί το πληρωμένο από αυτούς, δώρο των Χριστουγέννων.
Οι Συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες Συνταξιούχων
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Ηλεκτρονικά η αίτηση των κληρονόμων
για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

ενοτητα

Η υποβολή της αίτησης μέχρι 17/12/2020

Ο

ι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις
στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016
μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr) ή στην ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου (www.gov.
gr) τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε
αυτούς των μειώσεων ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα. Κάθε
ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση,ενώ για τους ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.
Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία μπορεί να γίνει
σε δύο στάδια:
α. Κατ’ αρχήν, οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι
28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/
υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Για την τηλεφωνική υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας λειτουργούν επιπλέον
και οι αριθμοί τηλεφώνων 2107457530, 2107457511, 2107457384.

«Μεταφέρεται» για τις αρχές του 2021
ο επανυπολογισμός των συντάξεων

Σ

ύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση, οι
αυξήσεις και τα αναδρομικά για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη «μεταφέρονται» για τις αρχές του 2021, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία.
Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο κ. Βρούτσης έχει ανακοινώσει, κατ’ επανάληψη, πως οι αυξήσεις και τα αναδρομικά για όσους συνταξιούχους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, θα καταβληθούν τέλη Δεκεμβρίου του 2020.
Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει με την πληρωμή
των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2021 (αν δεν υπάρξει και νέα μετάθεση) να καταβάλλει σε 190.000 συνταξιούχους, τις αυξήσεις που
απορρέουν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου 4670/2020.
Μαζί με τις αυξήσεις έχει δηλωθεί ότι θα γίνει και η καταβολή των
αναδρομικών 17 μηνών (από 1-9-2019). Με βάση δημοσιεύματα το
ποσόν της μηνιαίας αύξησης θα κυμαίνεται από 12€ - 250€

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καταρρέει και η Κυβέρνηση μειώνει τις δαπάνες κατά 572 εκατ. ευρώ

Τ

η στιγμή που το δημόσιο σύστημα Υγείας καταρρέει, η κυβέρνηση όχι
μόνο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πραγματική ενίσχυσή του, αλλά καταθέτει κι έναν προϋπολογισμό στον οποίο οι δαπάνες για
την Υγεία μειώνονται ακόμη περισσότερο.
Την ίδια στιγμή δίνονται αφειδώς χρήματα σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες,
στο όνομα της "σωτηρίας" τους από τις συνέπειες της πανδημίας.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και
τον βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού 2021, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε στη Βουλή, οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία το
2021 είναι μειωμένες κατά 572 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, και ενώ η
πανδημία ανέδειξε τις εγκληματικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας,
συνέπεια της αντιλαϊκής πολιτικής όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων.
Συγκεκριμένα, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει πως από τα 4,829
δισ. ευρώ, που ήταν το ανώτατο πλαφόν δαπανών το 2020 για το υπουργείο
Υγείας, εκ των οποίων τα 523 εκατ. για παρεμβάσεις σχετικές με Covid-19,
το 2021 το ανώτατο πλαφόν δαπανών πέφτει στα 4,257 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 131 εκατ. προορίζονται για τη διαχείριση της πανδημίας.
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Αστειότητες Λοιμωξιολόγων

ήγαινε με τα πόδια στη δουλειά! Αυτή είναι η «επιστημονική» συμβουλή της λοιμωξιολόγου κας. Ελένης Γιαμαρέλλου!
Τόσο απλά και … «επιστημονικά» έλυσε το πρόβλημα με τον συνωστισμό στο μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία. Άλλωστε, όπως είπε, το πήγαινε έλα στη δουλειά με τα πόδια, «είναι μια καλή άσκηση».
«Αν μπορείτε, μην μπείτε στα λεωφορεία. Το πήγαμε 8 το πρωί, 9 το
πρωί, μοιράστηκαν οι επιβάτες, πάντα οι ανάγκες δεν φτάνουν. Αν μπορείς, περπάτα. Πήγαινε με τα πόδια, γύρισε με τα πόδια. Είναι μια καλή
άσκηση αυτή», δήλωσε στην ΕΡΤ.
Συνεπώς, δεν χρειάζονται περισσότερα λεωφορεία, ούτε συχνότερα
δρομολόγια. Για τις ανάγκες της κυβερνητικής πολιτικής, από λοιμωξιολόγος γίνεσαι και ολίγον συγκοινωνιολόγος.
Ενίοτε και γραφίστας, όπως έγινε και ο λοιμωξιολόγος κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, που με το περιβόητο «επιστημονικό» γράφημα μας είπε ότι είναι
καλύτερα να είναι 25 από 15 οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες. Είναι
ο ίδιος που με το όνομά του εμφανιζόταν σε διαφημιστικά σποτ στο διαδίκτυο ως επιστημονικός υπεύθυνος ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου,
στο οποίο το υπουργείο με έγγραφό του συνιστούσε στα νοσοκομεία να
αποστέλλουν τα διαγνωστικά τεστ για τον κοροναϊό, αφού το ίδιο είχε
παραλείψει να προμηθεύσει έγκαιρα το εθνικό κέντρο αιμοδοσίας με τα
απαραίτητα τεστ, καταλογίζοντας μάλιστα ευθύνες στους γιατρούς για
αλόγιστη χρήση.
Στις 30 Ιουνίου 2020, τα κρούσματα ήταν μόνο δύο στην Αττική. Τι ήταν
αυτό που άλλαξε και αποτέλεσε την αρχική και κύρια αιτία της αναζωπύρωσης;
Ήταν η ανεξέλεγκτη είσοδος στον τουρισμό στη χώρα, όπως η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί και μόνο στο 10% των εισερχόμενων γίνονταν
διαγνωστικό τεστ. Σε αυτό λοιπόν το 10% των εισερχόμενων καθημερινά ανευρίσκονται 20 με 30 περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων. Αναλογικά βγαίνει το συμπέρασμα ότι στο υπόλοιπο 90% των εισερχόμενων
χωρίς τεστ θα έπρεπε να υπάρχουν κατά μέσω όρο 200 θετικά στον ιό.
Οι εισερχόμενοι στη χώρα κυκλοφορώντας ελεύθεροι στους χώρους διαμονής και επίσκεψής τους μετέδιδαν καθημερινά τον ιό. Αυτή λοιπόν
είναι η βασική αιτία της αναζωπύρωσης της πανδημίας και η ευθύνη εδώ
βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, η οποία προχώρησε στο άνοιγμα
του τουρισμού χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας
και ελέγχου, προσαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις επιταγές και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού, των
μεταφορών.
Στη συνέχεια βέβαια έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο
στην αναζωπύρωση και άλλοι παράγοντες, που όμως και αυτοί έχουν
να κάνουν με ελλιπή μέτρα και μέσα προστασίας, τα οποία δεν έχουν
ληφθεί με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα:
Ο καθημερινός συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η αύξηση της πληρότητας των πλοίων το καλοκαίρι στο 80%
και ο επακόλουθος συνωστισμός.
Η έλλειψη μέτρων προστασίας σε μεγάλους εργασιακούς χώρους με ευθύνη της εργοδοσίας.
Η έλλειψη μέτρων προστασίας σε κλειστές δομές όπως προσφύγων, μεταναστών, γηροκομεία.
Το άνοιγμα των σχολείων με όρους και συνθήκες που ευνοούν τη
μετάδοση (μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, πάνω από 20, ανεπάρκεια στο προσωπικό καθαριότητας, το πρόβλημα με τις μάσκες και τη
διαχείρισή τους).
Αυτές είναι οι βασικές αιτίες τις κατάστασης που ζήσαμε και ζούμε.
Δεν είναι η έλλειψη της ατομικής ευθύνης και η απειθαρχία της νεολαίας, λοιπόν, η αιτία της αναζωπύρωσης.
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