
Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας
ενάντια στη σφαγή των 
επικουρικών συντάξεων

Aκόμα πιο βαρύς έπεσε ο πέλεκυς των μειώσεων στις επικουρικές συντά-
ξεις σε 150.000 περίπου συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικου-

ρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με τη δεύτερη φάση επαναπροσδιορισμού των 
συντάξεων, σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό νόμο 4387/2016, που ψήφισε 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τέθηκε πλέον σε εφαρμογή με την 

καταβολή των επικουρικών συντάξεων στις 2 Σεπτέμβρη. 
Οι νέες περικοπές προκάλεσαν την οργή δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων 
του ΕΤΕΑ, όταν αρκετοί από αυτούς διαπίστωσαν, μετά τις αλλεπάλληλες 
μειώσεις των τελευταίων χρόνων, ότι οι συντάξεις τους οδεύουν προς εξα-
φάνιση! Έτσι, αν και σε ανακοίνωσή του το ΕΤΕΑ κάνει λόγο για μεσοσταθ-
μικές μειώσεις στο 8%-10%, στην πράξη χιλιάδες συνταξιούχοι διαπίστωσαν 
πως η επικουρική τους σύνταξη μειώθηκε μέχρι και πάνω από 40%!
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της νέας μείωσης των επικουρικών, η οποία 
θα ανεβάσει το συνολικό αριθμό των συνταξιούχων που θα δούνε το εισό-
δημά τους να μειώνεται, περίπου στις 250.000 (στο 10% του αριθμού των 
συνταξιούχων, όπως το είχε προσδιορίσει και ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας).
Σημειώνεται ότι με την καταβολή της σύνταξης του Αυγούστου, σε περίπου 
70.000 συνταξιούχους επιβλήθηκε ήδη η σχετική περικοπή που προβλέπει 
ο νόμος, με τη μεσοσταθμική μείωση να φτάνει στο 10%. Τον Οκτώβρη θα 
ακολουθήσει και η παρακράτηση της μείωσης αναδρομικά για τους μήνες 
Ιούνη και Ιούλη, η οποία θα γίνει τμηματικά με την καταβολή των συντάξε-
ων το τρίμηνο Οκτώβρη - Δεκέμβρη.
Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί η νέα επίθεση στις επικουρικές συ-
ντάξεις που προδιέγραψε ο νόμος 4387, μέσα από τον επαναπροσδιορισμό 
των επικουρικών συντάξεων για όσους συνταξιούχους το συνολικό εισόδη-
μα από συντάξεις κάθε μήνα υπερέβαινε το ποσό των 1.120 ευρώ καθαρά 
(1.300 ευρώ μεικτά).

Περικοπές με ...βάθος χρόνου
Η απώλεια των συνταξιούχων και μόνο όσον αφορά στις επικουρικές εκτι-
μάται για φέτος (επτάμηνο Ιούνη - Δεκέμβρη) να ξεπερνά τα 170 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Όμως, η συνολική απώλεια στους ήδη συνταξιούχους, σύμφωνα 
και με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε 
το σχετικό νομοσχέδιο, την τετραετία 2016 - 2019 θα ξεπεράσει το 1 δισ. 
ευρώ και μόνο από τη συγκεκριμένη περικοπή (μείωση επικουρικών που το 
συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου από συντάξεις ξεπερνά τα 1.300 ευρώ 
μεικτά).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση, φέτος η περικοπή στις επικουρικές 
θα ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, το 2017 στα 291 εκατ. ευρώ, το 2018 στα 284 
εκατ. ευρώ και το 2019 στα 277 εκατ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή θα φτάσει τα 

Επικουρικές συντάξεις: Είδος προς εξαφάνιση
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Συνέχεια στη σελίδα 2

Στην ιταλική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία «Ferrovie Dello Sta-
to Italiane S.p.A.» καταλήγει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 45 εκατ. Ευρώ, 
όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφορά 
η οποία ήταν και η μοναδική καθώς κανένας άλλος από τους αρχικά 
ενδιαφερόμενους δεν είχε συνεχίσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. 
Έτσι, οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι αποκτούν τις επιβατικές μεταφορές της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον Προαστιακό, αλλά και το εμπορευματικό κομμάτι της 
εταιρείας το οποίο κατά  τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ταχείς 
ρυθμούς. 
Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι απέκτησαν το 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με 
«προίκα» 250 εκατ. Ευρώ μέχρι το 2020 για τις άγονες γραμμές, η δε 
συμφωνία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνοδεύεται από τη διαγραφή εκ 
μέρους της Κομισιόν προστίμων ύψους 750 εκατ. Ευρώ που βάρυναν 
τον ισολογισμό της εταιρείας και συνδέονταν με κρατικές ενισχύσεις, τις 
οποίες η ΕΕ είχε κρίνει ότι είχαν χορηγηθεί παράνομα. 
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα 
υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΜΕ 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΥΡΩ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μαζική, μαχητική παράσταση «οργής και αγανάκτησης» 
ενάντια στη σφαγή των επικουρικών συντάξεων πραγματο-
ποίησαν το πρωί της Τρίτης 6 Σεπτέμβρη,  στο Υπουργείο 
Εργασίας οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΤΑ και ΠΟΣΕ-
ΟΑΕΕ, όπου διαμήνυσαν την απόφαση των χιλιάδων μελών 
τους να παλέψουν ενάντια σε παλιές και  νέες περικοπές στις 
συντάξεις. 
Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των 
Συνεργαζόμενων συνταξιουχικών Οργανώσεων μετέφε-
ρε στον υπουργό Γ. Κατρούγκαλο και στον αναπληρωτή 
υπουργό Τ. Πετρόπουλο, το αίτημα των συνταξιούχων να 
δοθούν πίσω όλα όσα έχουν περικοπεί από τις συντάξεις, 
κύριες και επικουρικές. 
Η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ήταν ότι 
«εφάρμοσαν το νόμο», δηλαδή τον αντιασφαλιστικό νόμο 
που φέρει την υπογραφή τους και το αντιλαϊκό νομικό οπλο-
στάσιο που έχουν φροντίσει να φτιάξουν οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις. 
Πρέπει να γίνει καθαρό σε όλους τους συνταξιούχους ότι η συνέχι-
ση του αγώνα είναι η μόνη ελπίδα για να διεκδικήσουμε το μόχθο 
μας. 
Δεν χρωστάμε σε κανέναν, η συντάξεις μας είναι πληρωμένες με τις 
ασφαλιστικές μας εισφορές πάνω από 35 χρόνια.  
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Συνέχεια από σελίδα 1

Επικουρικές συντάξεις:
Είδος προς εξαφάνιση

1.026 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, θα υποστούν μειώσεις και οι νέες επικουρικές συντάξεις που 
θα εκδίδονται μετά την ψήφιση του νόμου 4387, οι οποίες θα υπολογίζονται 
με τους νέους συντελεστές (0,45% για κάθε έτος ασφάλισης). Οι απώλειες 
στις νέες επικουρικές συντάξεις που θα εκδοθούν, υπολογίζονται για την ίδια 
τετραετία στα 123 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και 36 επιπλέον εκατ. ως 
«κόφτης» στη δαπάνη των επικουρικών για το 2019.
Υπενθυμίζεται ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο, με την υπογραφή του 3ου μνη-
μονίου, οι επικουρικές συντάξεις είχαν δεχτεί ακόμα ένα χτύπημα, καθώς 
για πρώτη φορά στους συνταξιούχους είχε επιβληθεί εισφορά για τον κλάδο 
Υγείας 6%. Η ετήσια απώλεια από την επιβολή του νέου αυτού χαρατσιού 
στους συνταξιούχους για τον κλάδο Υγείας πλησιάζει τα 150 εκατ. ευρώ και 
στην τετραετία 2016 - 2019 θα αγγίξει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, οι 
απώλειες για τους συνταξιούχους στην επικούρηση το χρονικό αυτό διά-
στημα θα φτάσουν τα 1,785 δισ. ευρώ.

Δεν θα γλιτώσει κανείς
Ομως η επίθεση δεν περιορίζεται στους νυν και μελλοντικούς συνταξιού-
χους. Με πρόσχημα τη «διάσωση» των επικουρικών συντάξεων και του 
ΕΤΕΑ, η κυβέρνηση, παράλληλα με τις περικοπές, προχώρησε σε αύξηση 
των εισφορών των εργαζομένων και όλων των ασφαλισμένων (όπου προ-
βλέπεται επικουρική ασφάλιση) υπέρ του ΕΤΕΑ από το 6% στο 7% (3,5% 
μισθωτοί και 3,5% επιχειρήσεις), που βέβαια αφαιρούνται από το μισθό μόνο 
των εργαζομένων.
Σύμφωνα με την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η συνολική 
πρόσθετη επιβάρυνση των ασφαλισμένων υπέρ ΕΤΕΑ την τετραετία 2016 
- 2019 θα ανέλθει στα 1,251 δισ. ευρώ. Έτσι η επιβάρυνση σε βάρος συντα-
ξιούχων και ασφαλισμένων για την επικούρηση θα ξεπεράσει στην τετρα-
ετία τα 3 δισ. ευρώ! Με αυτό τον τρόπο, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
«σώζει» τις επικουρικές και δεν μειώνει (!) τις συντάξεις, όπως προκλητικά 
ισχυρίζεται.
Αυτό είναι το τίμημα για συνταξιούχους και ασφαλισμένους, της πολιτικής 
για τις επικουρικές που υπηρετεί η κυβέρνηση, σε συνέχεια των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων, σύμφωνα με την οποία το ΕΤΕΑ δεν μπορεί να χρηματο-
δοτηθεί από καμία άλλη πηγή εκτός από τις εισφορές των ίδιων των ασφα-
λισμένων του και δεν μπορεί να παρουσιάζει κανένα έλλειμμα. Έτσι, ο μόνος 
δρόμος που έχει μείνει, είναι η διαρκής μείωση των επικουρικών συντάξεων. 
Μια μείωση που δεν θα περιοριστεί στα μέχρι τώρα θύματα, αλλά ανάλογα 
με την πορεία των οικονομικών του Ταμείου μπορεί να επεκταθεί σε όλους 
τους συνταξιούχους.

Η μέγγενη του επανυπολογισμού
Γι’ αυτό, σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 και τις σχετικές εγκυκλίους που 
ήδη εκδόθηκαν, ο επανυπολογισμός των ήδη αποδιδόμενων επικουρικών συ-
ντάξεων γίνεται με το νέο μειωμένο συντελεστή 0,45% ανά έτος ασφάλισης, 
χωρίς μάλιστα να υπάρχει η προστασία των κατώτερων ορίων. Ετσι, το «μα-
χαίρι» αφορά όλες τις επικουρικές συντάξεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους.
Το ύψος της περικοπής εξαρτάται από το άθροισμα κύριων και επικουρικών, 
που σύμφωνα με το νόμο ορίζεται αθροιστικά στο ποσό των 1.300 ευρώ μει-
κτά (1.120 ευρώ καθαρά). Όμως, ο επανυπολογισμός γίνεται σε όλες τις επι-
κουρικές συντάξεις ανεξάρτητα από το συνολικό εισόδημα του συνταξιού-
χου. Γιατί, όμως, η κυβέρνηση προχωρά σε μια τέτοια διαδικασία;
Με το άρθρο 6 της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον επανυπολογισμό 
των επικουρικών, ορίζεται πως «εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών 
συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 
συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά μεταξύ της κα-
ταβαλλόμενης (...) επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά 
τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά 
ανά συνταξιούχο».
Όμως, όπως προστίθεται στην απόφαση, «η προσωπική αυτή διαφορά απο-
σβένεται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών 
συντάξεων...». Προκύπτει, λοιπόν, πως στη μέγγενη του επανυπολογισμού 
μπαίνουν όλες οι επικουρικές συντάξεις, δηλαδή και αυτών των συνταξι-
ούχων των οποίων το άθροισμα των συντάξεών τους (κύριων και επικου-
ρικών) σήμερα δεν υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μεικτά (1.120 ευρώ καθαρά).
Έτσι, αν και οι συνταξιούχοι αυτοί δεν θα δουν άμεσα τις μειώσεις, σε βά-
θος χρόνου, με δεδομένο ότι το ΕΤΕΑ δεν θα έχει άλλη πηγή χρηματοδό-
τησης εκτός από τις εισφορές και δεν μπορεί να παρουσιάζει ελλείμματα, 
θα επιβάλλεται και σε αυτούς η «ετήσια αναπροσαρμογή» των επικουρι-
κών τους, εννοείται προς τα κάτω.
Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση δημιουργεί μία δεξαμενή επικουρικών, που, αν 
και προσωρινά θα συνεχίσει να καλύπτει ως «προσωπική διαφορά» το υπερ-
βάλλον ποσό (σε σχέση με τον παλιό υπολογισμό), τίποτα στο μέλλον δεν 
εμποδίζει και αυτές οι «προσωπικές διαφορές» να καταργηθούν. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, η «προσωπική διαφορά» παγώνει και εμμέσως χάνει την 
αξία της, αφού θα αποσβένεται από τυχόν αυξήσεις που θα δοθούν στο μέλ-
λον. Να πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σχεδίασε και έθεσε σε λειτουρ-
γία την περικοπή και σε βάθος χρόνου την εκμηδένιση των επικουρικών 
συντάξεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μετά τη διακοπή της αποστολής των τριμηνιαίων φύλλων της σύνταξης 
από το ΙΚΑ και προς διευκόλυνση των συναδέλφων για την εκτύπωση 
των μηνιαίων φύλλων σύνταξης (Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα 
Σύνταξης) μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων του ΙΚΑ, σας παραθέτουμε 
τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:
1. Πληκτρολογούμε www.ika.gr και πατάμε enter
2. Επιλέγουμε γλώσσα Ελληνικά (το εικονίδιο με την ελληνική σημαία)
3. Διαλέγουμε από το οριζόντιο μενού ή το ανάλογο εικονίδιο την 

επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και κάνουμε κλικ
4. Κάνουμε κλικ πάνω στην ένδειξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 

Ασφαλισμένους / Συνταξιούχους»
5. Κατόπιν, κάνουμε κλικ στην ένδειξη «Ενημερωτικό Σημείωμα 

Συντάξεων»
6. Έχουμε εισέλθει στην φόρμα συμπλήρωσης των ατομικών μας 

στοιχείων.  
Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πεδία:
1. Πληκτρολογούμε τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.)
2. Πληκτρολογούμετον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ(Α.Μ. ΔΙΑΣ)
 – Προσοχή: Χωρίς κενά όλοι οι αριθμοί
3. Επιλέγουμε Μήνα
4. Επιλέγουμε Έτος
5. Πληκτρολογούμε Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσηςόπως εμφανίζεται 

αριστερά (στην οθόνη μας)
6. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Εκτύπωση» 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΕΩΣ 67 ΕΤΩΝ
• Εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικά της εφορίας για όσα έτη δεν έχει 

γίνει έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας. 
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ΑΜΕΣΑ 

ασφαλισμένου.
• Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΕΜΜΕΣΑ ασφαλισμένου (τέκνα, 

σύζυγος).
• Φωτοτυπία του τριμηνιαίου φύλλου συντάξεως ή μηνιαίο.
• ΑΜΚΑ για το ΑΜΕΣΑ και το ΕΜΜΕΣΟ μέλος.
Η ασφάλιση των συζύγων μετά το 67ο έτος ηλικία τους ισχύει ΕΦΟΡΟΥ 
ΖΩΗΣ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ το 18ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου.
• ΑΜΚΑ.
• Φύλλο σύνταξης. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 24ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 26 ΕΤΩΝ
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου.
• ΑΜΚΑ.
• Φύλλο σύνταξης.
• Βεβαίωση σπουδών.
• Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή πτυχίου.

Τα δικαιολογητικά για τους συναδέλφους εκτός Αττικής, να 
αποσταλούν ταχυδρομικά στο ΤΑΥΤΕΚΩ (οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
54, ΤΚ:10682, ΑΘΗΝΑ), με ένδειξη στο φάκελο (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) ή στο fax: 210.8808902.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δικαιολογητικά να γράφονται τα τηλέφωνα (ιδιαίτερα 
το κινητό) για να μπορούν οι υπηρεσίες του Ταμείου να επικοινωνήσουν 
μαζί σας. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της Χώρας 
πραγματοποίησε η Κομισιόν τασσόμενη, με 
επιστολή της, προς τον Υπουργό Οικονομικών, 
υπέρ του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ 
Ανδρέα Γεωργίου. Την επιστολή υπογράφουν ο 
Αντιπρόεδρος  κ Ντομπρόβσκις και οι Επίτρο-
ποι Μοσκοβισί και Τίσεν. 
Την παρέμβαση της Επιτροπής προκάλεσε η 
προσφάτως ασκηθείσα δίωξη από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη σε βάρος του κ Γεωργίου για παρα-
ποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων κατά 
την περίοδο 2010-2015  στα οποία βασίζεται το 
Πρόγραμμα «Στήριξης της Σταθερότητας για 
την Ελλάδα» με άλλα λόγια τα μνημόνια και οι 
δανειακές συμβάσεις τα οποία οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις συνυπέγραψαν με τους τοκογλύ-
φους και το ιερατείο της ΕΕ.
Και είναι τόσος ο φόβος τους να μην αποκα-
λυφθούν τα ψευδή στοιχεία και τα εσκεμμένα 
λάθη τους, τα οποία χρησιμοποίησαν για να 
αλυσοδέσουν   τον Ελληνικό Λαό και να στή-
σουν το τερατώδες μνημονιακό τους οικοδόμη-
μα, το οποίο δυστυχώς με πρωτοφανή επιμέλεια 
υπηρετεί και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,   
ώστε δεν διστάζουν να καλούν την Κυβέρνηση 
με ιταμό τρόπο να παρέμβει   στο έργο της δι-
καιοσύνης, προκειμένου να προστατεύσουν τα 
δικά τους παιδιά που από το 2010 ανέλαβαν να 
κάνουν τη βρώμικη δουλειά εξυπηρετώντας τα 
συμφέροντα των τοκογλύφων σε βάρος  του τό-
που. 
« Η ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής και η ποιότητα των στατιστικών είναι 
ουσιώδους σημασίας. Για την Επιτροπή και την 
Eurostar είναι απολύτως σαφές ότι τα δεδομένα 
σχετικά με το δημόσιο χρέος κατά την περίοδο 
2010 2015 ήταν απολύτως αξιόπιστα και ανα-
φέρθηκαν με ακρίβεια στην Eurostar». Δήλωσε 
η Μαριάν Τίσεν Επίτροπος για την απασχόλη-
ση , τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες 
και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 
Ταυτόσημο με τις δηλώσεις Τίσεν είναι και το 
περιεχόμενο της επιστολής που εστάλη στον κ 
Τσακαλώτο  και με το οποίο καλείται η Κυβέρ-
νηση «να διατηρήσει τη δέσμευση του 2012 για 
την αξιοπιστία των στατιστικών» έστω και αν 

αυτό σημαίνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. 
Στη χωρίς προηγούμενο προκλητική και συ-
νάμα εξευτελιστική ενέργεια της Επιτροπής 
απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, με μία 
επιστολή το περιεχόμενο της οποίας αποπνέει 
το  πνεύμα της υποτέλειας και του ραγιαδισμού 
που χαρακτηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης 
του κ Τσίπρα απέναντι στους επικυρίαρχους. 
Ο κ Τσακαλώτος  αφού πλέκει το εγκώμιο της 
κομισιόν η οποία όπως λέει « έχει προνομιακή 
επιστημολογική θέση να κρίνει την υπόθεση ( 
κάτι που ο ίδιος δεν διεκδικεί), την προτρέπει να 
την καταθέσει στην ελληνική Δικαιοσύνη για να 
διευκολύνει το έργο της».
Σχετικά με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί ο 
δημοσιογράφος και αρθογράφος της Εφημερί-
δας των Συντακτών κ Τάσος Παπάς  αναφέρει: « 
Οι Κυβερνήσεις δεν είναι ελεύθερες να αποφα-
σίζουν αυτόνομα ακόμη και για ήσσονος σημα-
σίας ζητήματα γιατί, σύμφωνα με τη Βουλγάτα 
της τεχνοκρατίας, τα πάντα έχουν και δημοσι-
ονομική διάσταση. Η ευρωπαϊκή γραφειοκρα-
τία έχει τον αποφασιστικό λόγο για το πώς θα 
στελεχωθούν οι διοικήσεις των τραπεζών, οι 
ανεξάρτητες αρχές, οι υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Οικονομικών, που έχουν την ευθύνη για 
το μέγεθος της οικονομίας, ποιοι τομείς της οι-
κονομίας του Δημοσίου θα ιδιωτικοποιηθούν, 
ποια νομοσχέδια θα ψηφιστούν και σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, όταν δηλαδή υπάρχει πολιτική 
αστάθεια στην εποπτευόμενη χώρα δεν διστά-
ζει να ανατρέψει κυβερνήσεις  και να διορίσει 
πρωθυπουργούς τους εκλεκτούς των αγορών ( 
Μόντι, Παπαδήμου). 
Και ο δημοσιογράφος συνεχίζει « Από την αιχ-
μαλωσία δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε η δικαι-
οσύνη. Ένας θεσμός υποτίθεται ανεξάρτητος. 
Οι δανειστές απαιτούν να μένουν στο ποινικό 
απυρόβλητο τα στελέχη της ΕΕ που ασχολού-
νται με τη «σωτηρία» της χρεωμένης χώρας, 
χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ΤΑΙΠΕΔ. Αν 
όλα αυτά παραπέμπουν σε σχέσεις μητρόπολης-
αποικίας, τι μπορεί να πει κανείς για την επιστο-
λή της Κομισιόν στον Υπουργό Οικονομικών 
με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ οι Βρυξέλες 
εισηγούνται παρέμβαση της Κυβέρνησης στον 

Άρειο Πάγο ώστε να μη δικαστεί ο κ Γεωργίου. 
Ίσως είναι η πιο ωμή παρέμβαση των θεσμών 
στο εσωτερικό της χώρας».
Συμφωνούμε στα όσα παραπάνω αναφέρει ο 
κ Τάσος Παπάς και προσθέτουμε ότι, η Ελλά-
δα δεν είναι μόνο αποικία χρέους σύμφωνα με 
τον κ Κοτζιά, αλλά τώρα πλέον μετά έξη χρόνια 
εφαρμογής του «προγράμματος διάσωσης» έχει 
μεταβληθεί σε ειδική οικονομική ζώνη με εξευ-
τελιστικούς μισθούς και μεροκάματα, συντάξεις 
πείνας, με διαλυμένα νοσοκομεία, με εργασια-
κές σχέσεις γαλέρας, με το 40% του πληθυσμού 
κάτω από το όριο της φτώχειας και με ανεργία 
πάνω από 25%, ενώ στους νέους  υπερβαίνει το 
50%.
Την απάντηση που δεν θέλησε να δώσει η φο-
βική και αναξιοπρεπής Κυβέρνηση του κ Τσί-
πρα στο τελεσίγραφο της Κομισιόν ανέλαβαν 
να δώσουν οι εργαζόμενοι της ΕΛΣΤΑΤ και η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Για εξωθε-
σμική παρέμβαση της Κομισιόν έκανε λόγο η 
Ένωση Δικαστών, η οποία «δεν θα επηρεάσει, 
όπως είναι φυσικό τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς , οι οποίοι με αμεροληψία και νηφαλιότητα 
θα αποφασίσουν έχοντας ως μοναδικό κριτή-
ριο το Σύνταγμα, τους νόμους και προπαντός 
τη συνείδησή τους». Και συνεχίζει: «Θα πρέπει 
επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι οι αναίτιοι και 
πολλαπλοί τραυματισμοί του κύρους της δι-
καιοσύνης από αλλοδαπά και ημεδαπά κέντρα 
εξουσίας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη 
συστηματική αμφισβήτησή της με ό,τι  αυτό συ-
νεπάγεται για ένα κράτος δικαίου» καταλήγει. 
Με σκληρή γλώσσα απάντησαν στην Κομι-
σιόν και οι εργαζόμενοι στην ΕΛΣΤΑΤ, χαρα-
κτηρίζοντας την παρέμβαση επικίνδυνη καθώς 
όπως αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου 
τους «ευκρινώς προτείνεται στη νομοθετική και 
εκτελεστική εξουσία να παρέμβει στη δικαιοσύ-
νη προκειμένου να απαλλάξει τον κ Γεωργίου»
Εμείς από την πλευρά μας προσυπογράφουμε 
τα κείμενα αυτά  και ζητάμε από την Κυβέρνηση 
να καταστήσει σαφές στο ιερατείο των Βρυξελ-
λών ότι η χώρα μας δεν ανέχεται τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις. Θα το κάνει άραγε; Πολύ αμφι-
βάλλουμε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ» και τον  Πρόεδρο κύριο Ραυτόπουλο Σωτήρη

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ.,
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Μαέστρος και τα Μέλη της χορωδίας του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σι-
δηροδρομικών σας ευχαριστούμε θερμά τόσο για την οικονομική στήριξη όσο και για την συμπα-
ράσταση  και προβολή της συναυλίας της χορωδίας μας –αφιέρωμα στον Χρήστο Λεοντή- που 
διοργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε στην αίθουσα Συνεδρίων του ΚΚΕ, την 6/6/2016,  και είχε 
τεράστια επιτυχία.Θεωρούμε, ότι οι Σιδηροδρομικοί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες,  έχουμε 
ανάγκη τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας για να νιώσουμε καλύτερα 
κι εσείς βοηθήσατε  τα μέγιστα με την συμμετοχή σας.
Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε η συνεργασία αυτή να έχει 
συνέχεια.

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος, Π. Αναστασόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας, Ευστ. Κολλύρης                                                     

Η Ελλάδα Μπανανία με την Υπογραφή της Κομισιόν
Γράφει ο Σπύρος Κότσιας, πρώην Πρόεδρος Π.Ο.Σ.

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Υπεύθυνοι έκδοσης - Μέλη Δ.Σ.
Πρόεδρος: Ραυτόπουλος Σ.,
Αντιπρόεδρος: Φράγκος Χρ.,
Γεν. Γραμματέας: Ρούσσος Π.,
Ταμίας: Μελούδης Αθ.,
Μέλη: Χατζηθεοδωρίδης Σ., Βασιλόπουλος Π., 
Φωτιάδης Π.
Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
απαραίτητα τη γνώμη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»



ΣΕΛΙΔΑ   -  4 ενοτητα φ. 126 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
Η δράση που  αναπτύσσει ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», η συμμετοχή του 
στη Συντονιστική επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχι-
κών οργανώσεων, που εκπροσωπούν την συντριπτική  πλειοψηφία των 
συνταξιούχων, οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, φαίνεται 
ότι ανησυχεί και προπαντός ενοχλεί όλους εκείνους που έχουν διαλέξει 
τον συμβιβασμό και την παθητικότητα, τον κυβερνητικό και εργοδοτικό 
συνδικαλισμό. 
Η δράση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» χαρακτηρίζεται από την αταλάντευτη και 
ασυμβίβαστη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων και όχι 
των κυβερνητικών αντιασφαλιστικών πολιτικών. 
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει γίνει στόχος όλων όσων ταυτίζονται με τις επιλο-
γές της κυβέρνησης όχι μόνον αυτής αλλά και όλων των προηγούμενων. 
Με απαράδεχτες μεθοδεύσεις καλούν συναδέλφους – μέλη της «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ» να την εγκαταλείψουν και να γραφτούν στα δικά τους Σωμα-
τεία. 
Τους ενημερώνουμε ότι τα χιλιάδες μέλη συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί 
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» από όλη την Ελλάδα, έκαναν την επιλογή να γρα-
φτούν στην «ΕΝΟΤΗΤΑ» για την αγωνιστική δράση και στάση στα προ-
βλήματα που τους απασχολούν. Καλούμε τους συναδέλφους πιο αποφα-
σιστικά να συμμετέχουν στην καθημερινή δράση του Σωματείου μας και 
να απορρίψουν αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές του κυβερνητικού και 
εργοδοτικού συνδικαλισμού. 

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…

Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΝΟΤΗΤΑΣ με τον 
νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ.Σταμάτη Υπερήφανο
Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ.Σταμάτη Υπερήφανο, 
είχε το προεδρείο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στις 4/7/2016. Παρόντες στη συ-
νάντηση ήταν οι: Ραυτόπουλος Σωτήρης (Πρόεδρος), Ρούσσος Πανα-
γιώτης (Γενικός Γραμματέας) και ο Βασιλόπουλος Παναγιώτης (Μέλος 
Δ.Σ.).
Στη συνάντηση, το Προεδρείο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ έθεσε τα προβλήματα 
που απασχολούν τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς, με κυριότερο 
το ζήτημα της πληρωμής των εφάπαξ που εκκρεμούν από το τέλος του 
2012.  Ο κ. Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι κάνει προσπάθειες ώστε η Κυ-
βέρνηση να δώσει έκτακτη χρηματοδότηση στο ΤΑΥΤΕΚΩ για να πλη-
ρωθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από την 
υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2013. Μετά από ενημέρωση που έχουμε, 
σαν Σωματείο, ήδη ξεκίνησε η διαδικασία με την ειδοποίηση από το Τα-
μείο στους συναδέλφους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά (φορολο-
γική ενημερότητα, τραπεζικό λογαριασμό, ΑΜΚΑ) για να πληρωθούν 
τα εφάπαξ. 
Ήδη έχουν πληρωθεί 358 συνάδελφοι και υπολείπονται ακόμη 25 πε-
ρίπου, για να ολοκληρωθεί η πληρωμή για όλους τους συναδέλφους 
που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2013.  
Για τους συναδέλφους που αποχώρησαν από την υπηρεσία την 1η Σε-
πτέμβρη 2013 και μετά, περίπου 800 – με βάση τον αντιασφαλιστικό 
νόμο  4387/2016 – αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και όπως μας ενημέ-
ρωσε ο κ.Πρόεδρος, το Ταμείο έχει ζητήσει τη βοήθεια του Υπουργείου 
για την εφαρμογή του και σε δεύτερη φάση, πιστεύει ότι θα δοθούν χρή-
ματα από την Κυβέρνηση για να πληρωθούν και σε αυτούς τους συνα-
δέλφους τα εφάπαξ. 
Το Προεδρείο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, του 
επισήμανε ότι με το κούρεμα των αποθεματικών από τα Ταμεία (PSΙ) 
– που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση - μας πήραν 45 εκατομ-
μύρια ευρώ. Αν αυτά τα χρήματα δεν είχαν παρθεί, ένα μεγάλο μέρος 
των εφάπαξ που εκκρεμούν, θα μπορούσαν να είχαν ήδη πληρωθεί στους 
ενδιαφερόμενους.  
Επίσης, θέσαμε το ζήτημα με την προκαταβολή του εφάπαξ (8.000 ευρώ), 
διότι με τον πρόσφατο αντιασφαλιστικό νόμο (4387/2016) που ψηφί-
στηκε από την Κυβέρνηση, καταργήθηκε. Το Ταμείο ερμηνεύοντας το 
Νόμο όπως το «βολεύει» έχει την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ανα-
δρομικά και όχι από την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της 
κυβέρνησης δηλ. στις 12/5/2016. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι 
που αποχώρησαν για συνταξιοδότηση πριν τις 12/5/2016 και κατέθεσαν 
τα δικαιολογητικά στο Ταμείο, να μην τους χορηγείται η προκαταβολή 
του εφάπαξ. 
Εκφράσαμε στον Πρόεδρο του Ταμείου την κατηγορηματική αντίθεση 
σε αυτή τη λογική. Θέση μας είναι όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει 
δικαιολογητικά μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της 
κυβέρνησης, πρέπει να πληρωθούν την προκαταβολή. -

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/2016: ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Αναχώρηση από την Καρόλου ώρα 7.30΄π.μ. με στάση για καφέ κατά τη δια-
δρομή. Συνεχίζουμε για τα όμορφα τοπία της ορεινής Κορινθίας καθώς ανεβαί-
νουμε για τα ΤΡΙΚΑΛΑ κεφαλοχώρι σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του όρους 
Κυλλήνη. Θαυμάζουμε την εκπληκτική θέα, βόλτα στο χωριό και συνεχίζουμε 
για το ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ για βόλτα στην πόλη, για όποιους έχουν τη διάθεση 
μπάνιο στην παραλία του ΠΕΥΚΙΑ, γεύμα, αναχώρηση για την Αθήνα με εν-
διάμεση στάση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναχώρηση από την Καρόλου ώρα 7.30΄π.μ. με στάση για καφέ κατά τη δι-
αδρομή. Συνεχίζουμε για την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στο Φράγκικο Κάστρο 
που προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη, ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην 
παλιά πόλη, εκεί βρίσκεται η μικρή Βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, 
γεύμα, αναχώρηση για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση.
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.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

Ο λογαριασμός του νέου Φορολογικού
Έξτρα φόρους για τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς με χαμηλά και 
μικρομεσαία εισοδήματα που έχουν έως 2 παιδιά.
Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια έκπτωση φόρου που είναι σήμερα στις 2.100 
ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 
μειώνεται: 
• Στα 1.900 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν 

παιδιά. 
• Στα 1.950 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ένα 

προστατευόμενο παιδί. 
• Στις 2.000 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν δύο 

προστατευόμενα παιδιά. 
Έτσι, το έμμεσο αφορολόγητο όριο από τις 9.545 ευρώ, που είναι σήμερα, 
διαμορφώνεται: 
• Στις 8.636 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά. 
• Στις 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο παιδί και 
• Στις 9.090 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με δύο 

προστατευόμενα τέκνα. 
• Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με τρία ή περισσότερα 

προστατευόμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο παραμένει στα 9.545 
ευρώ. 

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις:
Συνταξιούχοι  - Μισθωτοί χωρίς παιδιά: 
• Με εισοδήματα πάνω από 8.637 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα κληθούν 

να πληρώσουν επιπλέον φόρο έως και 200 ευρώ το χρόνο. 
• Με εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ τα επιπλέον 

ποσά φόρου κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ. 
• Με εισοδήματα πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ η μείωση 

φόρου είναι από 60 έως 319 ευρώ. 
Για πάνω από 42.000 ευρώ υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
Συνταξιούχοι - Μισθωτοί με ένα παιδί:
• Με εισόδημα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα πληρώσουν 

φόρο έως και 150 ευρώ. 
• Με εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ τα επιπλέον 

ποσά κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ. 

Επισκεφθείτε για περισσότερη ενημέρωση, 
ανακοινώσεις, νόμους, εγκυκλίους κλπ την 

ηλεκτρονική μας σελίδα
www.trenotita.gr


