
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» σας καλεί να παρευ-
ρεθείτε στις εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2020, 
που θα γίνουν στις πόλεις:

ΑΘΗΝΑ:
Τετάρτη 22/1/2020, ώρα 11.00΄ π.μ. στο Ξενοδοχείο ΝΟΒΟΤΕΛ 
(Λιοσίων & Μιχαήλ Βόδα 4)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Πέμπτη 23/1/2020, ώρα 11.30΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΓΙΝΑ 
(Μοναστηρίου 19)
ΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Παρασκευή 24/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ.,στον Πολυχώρο ΕΛΙΑ
(Τέρμα Εθνικού Σταδίου 3) 
ΛΑΜΙΑ:
Δευτέρα 13/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στηνΛέσχη Σιδηροδρομικών Λαμίας 
(στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας)
ΒΟΛΟΣ:
Τρίτη  14/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΟΛΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 
(Ξενοφώντος και Θρακών)
ΛΑΡΙΣΑ:
Τετάρτη  15/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ 
(Ρούσβελτ 14) 
ΤΡΙΠΟΛΗ:
Παρασκευή 17/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια ΣΑΛΕ
(πλατεία Άρεως)
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ:
Κυριακή  19/1/2020, ώρα 11.30΄π.μ., στην ταβέρνα ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 
ΠΑΤΡΑ:
Τρίτη 28/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ
(Αγίου Ανδρέα 16)
ΠΥΡΓΟΣ:
Τετάρτη 29/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στο ξενοδοχείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
(Πατρόκλου 12)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
Τετάρτη  29/1/2020, ώρα 7.00΄μ.μ., στο Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΕ ΠΑΛΛΑΣ 
(Ναβαρίνου και Ρήγα Φεραίου) 
ΑΡΓΟΣ:
Πέμπτη 30/1/2020, ώρα 11.00΄π.μ., σστο Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΕΑΣ 
(πλατεία Αγ. Πέτρου)
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
Τρίτη 4/2/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στο ξενοδοχείο ΕΦΥΡΑ (EPHIRA) 
Εθνικής Αντιστάσεως 52 
ΔΙΑΚΟΦΤΟ:
Τετάρτη 5/2/2020, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού

Συνάδελφοι,
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με την ευκαιρία της κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε για 
τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι, τόσο για 
τα γενικότερα όσο και για τα ειδικότερα ως σιδηροδρομικοί

Το Δ.Σ. της ΕΝΟΤΗΤΑΣ σας εύχεται
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα, παρά την καταρακτώδη βροχή και 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, συγκεντρώθηκαν στο συλλαλητήριο που 

κάλεσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχι-
κών Οργανώσεων και με διαδήλωση, από τα Προπύλαια προς τη Βουλή και το 
Μέγαρο Μαξίμου, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στους αντιασφαλιστικούς 
νόμους όλων των κυβερνήσεων, όπως και ενάντια στο «τελευταίο βήμα» ιδιω-
τικοποίησης της Ασφάλισης που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση.
Στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συ-
νταξιούχων ΙΚΑ. Δ. Κουμπούρης, ενώ κατά τη ολοκλήρωση της πορείας, αντι-
προσωπεία των συνταξιούχων συναντήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με 
τους υπουργούς Εργασίας Γ. Βρούτση, Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, τον Υφυ-
πουργό παρά τον πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσο προκειμένου να πάρει απαντή-
σεις στα αιτήματά της.
Στην αντιπροσωπεία της ΣΕΑ που συναντήθηκε με τους υπουργούς συμμετείχε 
και ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
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14 Δεκέμβρη 2019: Μαζική συγκέντρωση και πορεία των 
συνταξιούχων παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Συνέχεια στη σελίδα 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων έθεσαν όλα τα αιτήματα που ανα-
φέρονται αναλυτικά στο υπόμνημα προς τον κ. Πρωθυπουργό, με 

αιχμή και ενόψει Χριστουγέννων, την άμεση καταβολή σε όλους τους 
συνταξιούχους την 13η σύνταξη (Δώρο Χριστουγέννων). Τις απαντήσεις 
έδωσε, κυρίως, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γι-
άννης Βρούτσης: 
• Για την άμεση καταβολή της 13ης σύνταξης η απάντηση δεν ήταν θε-

τική. 
• Στο ερώτημα για τον επανυπολογισμό των συντάξεων, η απάντηση 

ήταν ότι μέσα στον Ιανουάριο του 2020, η κυβέρνηση θα φέρει νέο 
ασφαλιστικό που θα έχει μεγαλύτερους συντελεστές αναπλήρωσης 
για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που θα βγουν στη σύ-
νταξη και έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης. 

• Στο ερώτημα από πόσα χρόνια και πάνω (25, 30, 35, 40) θα υπάρχουν 
οι αυξημένοι συντελεστές, ο κ. Υπουργός απάντησε ότι αυτό θα εξαρ-
τηθεί από την αναλογιστική μελέτη που έχει ζητηθεί από την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Μας ενημέρω-
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Σάββατο, 30 Νοέμβρη 2019, Προπύλαια
Μεγάλη κινητοποίηση υπεράσπισης

της Κοινωνικής Ασφάλισης

«Κάτω χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση» ήταν το μήνυμα που έστειλαν 
χιλιάδες συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και νέοι και  συμ-
μετείχαν στο μεγάλο συλλαλητήριο των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδι-
ών, Συνδικάτων και των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια, όπου πραγματοποιήθηκαν 
ομιλίες και στη συνέχεια πορεύτηκαν μαχητικά στη Βουλή δίνοντας αποφα-
σιστική απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για παραπέρα ιδιωτικοποί-
ηση της Ασφάλισης, σε συνέχεια όλου του αντιασφαλιστικού οπλοστασί-
ου που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. Όλο 
το προηγούμενο διάστημα άλλωστε είχαν παρθεί αποφάσεις εκατοντάδων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, σημειώθηκε ευρύτερη συσπείρωση γύρω 
από το κορυφαίο θέμα της Κοινωνικής Ασφάλισης και αυτό αποτυπώθηκε 
και στη διαδήλωση.
Με τις κινητοποιήσεις τους συνταξιούχοι και εργαζόμενοι απάντησαν στο 
σχέδιο του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και των κομμάτων του για τη με-
τατροπή των εναπομείναντων ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε παρανάλωμα 
του χρηματιστηριακού τζόγου, προτάσσοντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες 
εργατικές - λαϊκές ανάγκες σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, την Υγεία και την 
Πρόνοια και ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για αποκλειστικά 
δημόσια υποχρεωτική Ασφάλιση για όλους.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξι-
ουχικών Οργανώσεων και μεταξύ αυτών ήταν: 
• ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης,
• ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-

κών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», Σωτήρης Ραυτόπουλος,
• ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, Γιώργος 

Πεπόνης,
• ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Πα-

ντελής Τάτσης, 
• η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣΕ – ΟΑΕΕ, Γεωργία 

Παπαδάκου,
• ο γγ της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου, Ερμό-

λαος Λινάρδος,
• η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων, 

Αθανασία Χριστοπούλου,
• ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικών 

Ταμείων, Τέλης Κάντας,
• ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΕΣΤΑΜΕΔΕ, Κώστας Τζατζάνης,
• ο πρόεδρος της ΠΕΣ/ΝΑΤ, Γιώργος Βρανάς κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Υπόμνημα προς τον
κ. Πρωθυπουργό

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ
Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στις 14/12/19, πραγματο-
ποιούν νέο πανελλαδικό συλλαλητήριο ώρα 12.30 πμ στην Αθήνα για τα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συνταξιουχικός κόσμος. Είναι η 
πρώτη φορά μετά την εκλογή σας που οι οργανώσεις μας, που εκπροσω-
πούν το σύνολο των συνταξιούχων στη χώρα μας, υποβάλουν αίτημα συ-
νάντησης μαζί σας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συναντήσεις με τους 
προκατόχους σας που δέχθηκαν την αντιπροσωπία μας, παρουσία των 
υπουργών εργασίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και συζητήσαμε μαζί τους τα 
μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων. Ελπίζουμε ότι και εσείς θα αντα-
ποκριθείτε στο αίτημά μας. 
Κύριε Πρωθυπουργέ
Όπως και εσείς γνωρίζετε, οι καταστροφικές περικοπές που οι συνταξι-
ούχοι δέχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι μειώσεις στις συντάξεις, 
κύριες, επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα φάρμακα, στις 
κοινωνικές παροχές, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις πρόσθεσαν στην 
ζωή μας ανυπέρβλητα προβλήματα. Είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα 
και διεκδικούμε ό,τι μας αφαιρέθηκε, το πληρώσαμε σε όλη μας την ζωή με 
την δουλειά μας. Πιστεύουμε ότι με τον πλούτο που παράξαμε εμείς οι συ-
νταξιούχοι και οι σημερινοί εργαζόμενοι παράγουν, μπορούμε να ζήσουμε 
καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας που και αυτά θυσιάζονται στο βωμό του 
κέρδους με ανεργία, μισθούς πείνας και εργασιακές σχέσεις δουλοκτητικές. 
Δεν σας κρύβουμε ότι η ανησυχία μας σήμερα μεγαλώνει από τις δηλώσεις 
των υπουργών εργασίας, ότι το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζεται θα περι-
ορίσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, επ’ ωφέλεια των ιδιωτικών ασφαλι-
στικών εταιριών. Καθώς επίσης από το γεγονός ότι ο νέος προϋπολογισμός 
για το 2020 δίνει νέο χτύπημα στο δικαίωμά μας στην υγεία – περίθαλψη, 
αφού προβλέπει νέα μειωμένα κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δη-
μόσια νοσοκομεία και ιδρύματα, περιορισμό στην ιατρική και φαρμακευτι-
κή αγωγή, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά που ζήσαμε 
την περίοδο της κρίσης διατηρούνται και βλέπουμε νέα δεινά να έρχονται 
την περίοδο της ανάπτυξης.  Δεν θα κουραστούμε να διεκδικούμε όσα μας 
έχουν αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τη λογική 
«ό,τι έγινε, έγινε». Διεκδικούμε ό,τι με τη βία μας έχει αφαιρεθεί. Οι συντά-
ξεις μας, τα δικαιώματά μας στην κοινωνική ασφάλιση δεν είναι χάρισμα, 
δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το 
τέλος.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και επιστροφή 

όσων μας έχουν αφαιρεθεί.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κα-

τώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360 που είναι σήμερα, με αφορο-
λόγητο ποσό 12000 τον χρόνο.  

• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμε-
να με αναδρομική ισχύ, όλες οι παράνομες παρακρατήσεις σε κύριες 
- επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοσθεί τώρα η απόφαση του ΣτΕ του 
Ιούνη του 2015.

• Ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας. 
• Άμεση νομοθέτηση και καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των 

πληρωμένων δώρων μας. Μπροστά στα Χριστούγεννα να αποδοθεί σε 
όλους η 13η σύνταξη.  

• Αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν υγεία ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτού-
μενα. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία – περίθαλψη.

• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δο-
μών. Την δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέ-
ψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής. 

• Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν των μονάδων 
που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, πα-
ραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Την χρηματοδότηση για την 
προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων, φαρμάκων κ.α. 

• Κατάργηση των παρακρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις.

• Άμεση απόδοση σύνταξης στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που οφεί-
λουν πάνω από 20.000 ευρώ, με την αναλογία των ασφαλιστικών ει-
σφορών που έχουν καταβάλει, και απόδοση του παρακρατηθέντος πο-
σού για κοινωνικό τουρισμό, του νόμου 3863/10.

• Άμεση απόδοση στις δικαιούχες συνταξιουχικές συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις των 0.20 Ευρώ που παρακρατούνται οικειοθελώς από τους 
συνταξιούχους, για την κάλυψη των λειτουργικών κ.α αναγκών τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ–OAEE–ΔΗΜΟΣΙΟΥ–ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ–ΕΛΤΑ–ΟΣΕ–ΠΕΣ ΝΑΤ

ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ–ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ–ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ–ΕΣΤΑΜΕΔΕ
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σε επίσης, ότι θα γίνει ενοποίηση του ΕΦΚΑ με το ΕΤΕΑΕΠ, που θα 
αφορά και την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ.

• Στο ερώτημα για την επιστροφή των περικοπών από τις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις και τη 13η και τη 14η σύνταξη, με βάση τις 
αποφάσεις του ΣτΕ του 2015, ο κ. Βρούτσης μας απάντησε ότι αυτό 
θα εξαρτηθεί από την πιλοτική απόφαση που έχει ζητήσει ο ΕΦΚΑ 
από την ολομέλεια του ΣτΕ που με βάση δημοσιεύματα, έχει οριστεί 
για τις 10/1/2020.

• Στο ερώτημα για τις επικουρικές συντάξεις, ο κ. Βρούτσης μας δήλω-
σε ότι οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που έγιναν το 2016, θα 
αποκατασταθούν και τα αναδρομικά θα ισχύουν από 4/10/2019 και 
θα δοθούν εφάπαξ. Επίσης η εκτίμησή του είναι ότι αυτό θα ολοκλη-
ρωθεί τον Μάρτη του 2020.

• Στο ερώτημα, από τον πρόεδρο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», σχετικά με 
το έγγραφο του υπουργείου Εργασίας (Αρ.Πρωτ.: Φ30269/15083/
Δ16394/21.05.2019) προς το ΕΤΕΑΕΠ, που υπογράφει ο προηγούμε-
νος Υφυπουργός Εργασίας κ. Αν. Πετρόπουλος και αφορούσε στον 
υπολογισμό του εφάπαξ και των δευτερεουσών απολαβών, με βάση 
το καταστατικό του πρώην Ταμείου Προνοίας, αν θα υλοποιηθεί, δεν 
πήραμε καμία απάντηση.

Ο κ. Γεραπετρίτης, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι ο κ. Πρωθυπουρ-
γός δεν μπόρεσε να μας δεχθεί διότι ήταν απασχολημένος με τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η χώρα με την Τουρκία. Μας διαβεβαίωσε όμως 
ότι μέσα στο Γενάρη θα οριστεί ραντεβού με τον κ. Πρωθυπουργό.
Από μεριάς της ΣΕΑ, έγινε για μια φορά ακόμα καθαρό προς την κυβέρ-
νηση ότι δεν υιοθετούμε την λογική ότι έγινε, έγινε και διεκδικούμε το 
σύνολο των όσων άδικα μας έχουν παρακρατήσει.  
Η ΣΕΑ χαιρετίζει και ευχαριστεί τους δημοσιογράφους, τα ΜΜΕ και τον 
Τύπο που έχουν όλα αυτά τα χρόνια στηρίξει τους αγώνες των συνταξιού-
χων. Ταυτόχρονα εκφράζει την αγανάκτηση και την διαμαρτυρία της και 
καταγγέλλει μια μερίδα ΜΜΕ, καθώς και της δημόσιας Τηλεόρασης, που 
όχι μόνο την αποσιώπησαν ή υποβάθμισαν την συγκέντρωσή μας, αλλά 
γιατί σταθερά καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες και αυταπάτες, αποπρο-
σανατολίζοντας τους συνταξιούχους. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση 
με καλεσμένους εκπροσώπους μεγαλοδικηγορικών γραφείων και συνδι-
καλιστές στρατευμένους στο άρμα τους, που δεν κάνουν τίποτε άλλο από 
το να στέλνουν χιλιάδες  συνταξιούχους με το αζημίωτο σε  δικαστικές 
προσφυγές για να  βρουν λύση στα προβλήματά τους. 
Ευχαριστεί όλους τους αξιοπρεπείς νομικούς που έχουν σταθεί δίπλα μας  
όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, που πολλές φορές αφιλοκερδώς μας στήρι-
ξαν με χρήσιμες νομικές συμβουλές και έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε 
αυτή την αθλιότητα. 
Κάνουμε έκκληση για μία ακόμη φορά σε όλους τους συνταξιούχους, κα-
νένας να μη προσφύγει στα δικαστήρια.   
Ενόψει των εορτών ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και τις Συ-
ναδέλφισσες  καλή δύναμη και υγεία, καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο 
νέος χρόνος. Να είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση, να προσέχουμε 
του εαυτούς μας να έχουμε υγεία. Και σε όσους έχουν εκφράσει το άγχος 
τους γιατί αργούμε να πεθάνουμε, μπορούμε να τους εκδικηθούμε για 
όσα έκαναν εναντίον μας όλα αυτά τα χρόνια με το να ζούμε περισσότερο. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΣΕΑ αποχαιρετά τον 
δικηγόρο αγωνιστή Γ.Γουσέτη

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ ΑΓΩΝΑ (ΣΕΑ) ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΕΩΝ αποχαιρετά το συνάδελφο 
αγωνιστή Γιάννη Γουσέτη Πρόε-
δρο του Συλλόγου Συνταξιούχων 
Δικηγόρων, που έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας. Ο συνάδελφος Γιάννης Γουσέτης και σαν μαχόμενος Δικη-
γόρος και σαν συνταξιούχος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο συνδικαλιστικό 
κίνημα. Η συμβολή του για την συμμετοχή του Συλλόγου Συνταξιούχων 
Δικηγόρων στη ΣΕΑ ήταν αποφασιστική, ενώ η επαγγελματική εμπειρία 
του βοήθησε στη δράση του συνταξιουχικού κινήματος.
Η ΣΕΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του συνα-
γωνιστή Γιάννη Γουσέτη.

Συνέχεια από σελίδα 1

Οι φοροελαφρύνσεις που προβλέπει για τους επιχειρηματικούς ομίλους 
ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020, που καταβάλουν μόλις το 7,6% 

του συνόλου των φόρων, ενώ τα αντίμετρα για την αναπλήρωση των κρα-
τικών εσόδων φορτώνονται στο λαό.  Αυτό το αποδεικνύουν δύο συγκε-
κριμένα στοιχεία:
• Στα 566 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση του φορολογικού συντελε-

στή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 28% το 2019, στο 24% το 2020.
• 69 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση της φορολογίας στα διανεμόμενα 

μερίσματα, από 10% στο 5%. 
Από αυτές τις δύο και μόνο κατηγορίες οι πρόσθετες φοροελαφρύνσεις 
στις επιχειρήσει φτάνουν στα 635 εκατομμύρια ευρώ.  Ένας ακόμη πυλώ-
νας για την ανάκαμψη των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων είναι το 
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, στο οποίο προβλέπονται επιδοτήσεις 
συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ. Η αύξηση της μάζας των φορολογικών 
εσόδων από μισθούς, συντάξεις και άλλα λαϊκά εισοδήματα, καθώς και 
από τους έμμεσους φόρους και τα άλλα χαράτσια, συνθέτουν το ενισχυμέ-
νο πλέγμα της φοροληστείας για το 2020, όπως αυτό αποτυπώνεται στον 
προϋπολογισμό. 
Τα ποσά των συνολικών φόρων θα αυξηθούν κατά περίπου 800 εκατομ-
μύρια ευρώ,  από 51 δισ. το 2019 προβλέπεται να φτάσουν τα 51,8 δισ. το 
2020. Μεταξύ άλλων, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (μισθωτοί, 
συνταξιούχοι) θα φτάσει στα 11,29 δισ. ευρώ το 2020, από 11 δισ. το 2019, 
αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. 
Ο ΦΠΑ που φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση θα φτάσει στα 18,26 δισ. 
ευρώ το 2020, από 17,76 δισ. ευρώ το 2019, αύξηση 500 εκατομμύρια, και 
οι ιδικοί φόροι κατανάλωσης στα 7,2 δισ. ευρώ. 
Απ’ την άλλη πλευρά ο φόρος εισοδήματος σε «νομικά πρόσωπα» (κάθε 
είδους επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες) υποχωρεί σε χαμηλότερα 
επίπεδα σε σύγκριση με το 2019. 
Συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί στα 3,94 δισ. ευρώ για το 2020, από 4,4 δισ. 
ευρώ για το 2019, μείωση 460 εκατομμύρια ευρώ (11,7%), και αυτό παρά 
την ανάκαμψη και την αναμενόμενη διόγκωση των επιχειρηματικών κερ-
δών για το 2020.  Όπως προκύπτει, ο φόρος που αναλογεί σε κάθε είδους 
εταιρείες αποτελεί μόλις το 7,6% της συνολικής μάζας των φόρων, με το 
υπόλοιπο 92,4% να φορτώνεται στα μόνιμα υποζύγια της φοροληστείας. 
Εκτός από τα παραπάνω, έχουμε μείωση των δαπανών για τη χρηματοδό-
τηση των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, ακολουθώντας την πεπατημένη των πολιτικών που επιλέχτηκαν 
όλα τα «μνημονιακά» χρόνια.  Ο προϋπολογισμός του 2020 μειώνει κατά 
37 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων σε σύγκριση με το 
2019. Το συνολικό κονδύλι για κύριες και επικουρικές συντάξεις είναι μει-
ωμένο κατά 192 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το 2019 από 29,142 δισ. 
ευρώ σε 28,950 δισ. ευρώ το 2020. Οι συνολικές μεταβιβάσεις από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό του 2020 προς τους ασφαλιστικούς φορείς μειώνο-
νται κατά 475 εκατομμύρια ευρώ. (3,19%) σε σχέση με φέτος και διαμορ-
φώνονται στα 14,397 δισ. ευρώ το 2020, από 14,872 δισ. ευρώ το 2019.
Ο φετινός προϋπολογισμός είναι και αυτός κομμένος και ραμμένος απο-
κλειστικά στην ενίσχυση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, άρα 
είναι βαθιά αντεργατικός και αντιλαϊκός. 
Άρα ο μόνος δρόμος που είναι ανοιχτός για τους συνταξιούχους για να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους είναι ο δρόμος του αγώνα.

ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020
Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2020:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ. Συνεχίζου-
με μέσω της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, άφιξη στο Μεσολόγγι. Επίσκεψη στον 
ιερό τόπο της εξόδου των ηρώων του 1826. Στη συνέχεια βόλτα στην πόλη για 
φαγητό. Επιστροφή στην Αθήνα με στάση για καφέ κατά τη διαδρομή. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/03/2020:
ΣΠΑΡΤΗ, ΜΥΣΤΡΑΣ
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ, συνεχί-
ζουμε για τη Σπάρτη, στη συνέχεια επίσκεψη στο Μυστρά, χρόνος για φαγητό 
και βόλτα στη Σπάρτη. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με στάση κατά τη 
διαδρομή για καφέ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2020:
ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΑΣ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ, συνεχί-
ζουμε περνώντας από το Λεβίδι, άφιξη στην ΚΑΣΤΡΙΑ, επίσκεψη στο Σπύλαιο, 
χρόνος για φαγητό στο ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ. Επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα με 
ενδιάμεση 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…

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

Στις 10 Γενάρη 2020
η πιλοτική δίκη στο ΣτΕ

για τις περικοπές στις συντάξεις

Για τις 10/1/2020 προσδιορίστηκε η πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας μετά από αίτημα του ΕΦΚΑ, δηλαδή της κυβέρνησης, για να κρί-

νει από μηδενική βάση τα νομικά ζητήματα που κρίθηκαν με τις αποφάσεις 
2287/2015 και 2288/2015, οι οποίες αναγνώρισαν το δικαίωμα των συνταξιού-
χων να διεκδικήσουν τα αναδρομικά από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με τους 
μνημονιακούς νόμους του 2012 (ν.4051/2012 και ν.4093/2012) της κυβέρνησης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Ο ΕΦΚΑ ρωτά μάλιστα, αν οι εν λόγω περικοπές του 2012 μπορούν εν τέλει να 
κριθούν τώρα συνταγματικές, κόντρα στις αποφάσεις του ΣτΕ του 2015, εφόσον 
υποβληθεί ετεροχρονισμένα «εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη» που θα 
αποδεικνύει τη συνταγματικότητα των τότε μειώσεων.
Τα αναδρομικά που κρίνονται στις 10/1/2020 στο ΣτΕ αφορούν τις περικοπές 
του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές το 2015 :
• Μείωση κατά 12% στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ.
• Μείωση κατά 5-20% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης που 

υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.
• Μείωση στις επικουρικές από το πρώτο ευρώ κατά 10-20%.
• Πλήρης περικοπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος 

άδειας για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ προσπαθεί να βάλει φρένο στην επιστροφή από τις περι-
κοπές των συντάξεων και επισπεύδει τη διαδικασία για να κλείσει το θέμα σε νέα 
ολομέλεια του ΣτΕ. Πιστεύει ότι η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ 1891/2019 
εξυπηρετεί την επιδίωξή του να βάλει φρένο στην επιστροφή των περικοπών 
των συντάξεων.  
Είναι πρωτόγνωρη η νομική διαδικασία να καλείται το Ανώτατο Διοικητικό Δι-
καστήριο της χώρας, το ΣτΕ, να ακυρώσει αποφάσεις και μάλιστα αμετάκλητες 
του ίδιου Δικαστηρίου. Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό τον κ. Βρούτση, προσπαθεί να δικαιώσει τον 
εαυτό της ότι οι νόμοι που νομοθέτησε το 2012 για τις περικοπές στις συντάξεις 
ήταν συνταγματικοί, με στόχο η κυβέρνηση να μην επιστρέψει τις περικοπές που 
υποστήκαμε οι συνταξιούχοι με τους μνημονιακούς νόμους του 2012.
Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν την απόφαση της «ανεξάρτητης» δικαιοσύ-
νης οι συνταξιούχοι και να είναι σίγουροι οι κύριοι δικαστές ότι θα βγάλουν 
σοβαρά συμπεράσματα από την κρίση τους. 

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020
ΤΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1/2 – 2/2, Σάββατο, Κυριακή
Προσκύνημα στην Υπαπαντή, την Πολιούχο της Καλαμάτας, 
ανήμερα της γιορτής της και επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο της Μεσσήνης.
29/2 - 3/3, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρή Δευτέρα, Τρίτη: 
Απόκριες στην πανέμορφη Ήπειρο. Γιάννενα, Μαντείο Δωδώνης, Πηγές Αχέ-
ροντα, Λίμνη Ζηρού, Κορωνησία     κ.ά.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
30/4 - 5/5,  6ήμερη εκδρομή: Ανατολική Ρωμυλία: Παράλια Εύξεινου Πόντου 
(Βουλγαρία), Πύργος, Αρχαία Σωζόπολη, Βάρνα και Αγχίαλος
ΜΑΪΟΣ
11ήμερη αεροπορική στην Εξωτική ΙΑΠΩΝΙΑ (Τόκιο,  Νίκκο, Φούτζι, Καμα-
κούρα, Κιότο, Χιροσίμα, Οσάκα)
ΙΟΥΝΙΟΣ
6/6 – 9/6, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα (Αγίου Πνεύματος), Τρίτη: 4ήμερη 
αεροπορική στη μοναδική Κάρπαθο 
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ
9ήμερη απόδραση στις Δαλματικές Ακτές (Ζάγκρεμπ, Λιουμπλιάνα, Οπατία, 
Σπήλαια Ποστόνια, Λίμνες Πλίβιτσε, Σιμπένικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Ντουμπρόβ-
νικ, Κοτόρ κ.ά.)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
10ήμερη οδική στον Μαρτυρικό Πόντο
Θα επισκεφθούμε περισσότερες από 15 πόλεις του ιστορικού Πόντου (Αμά-
σεια, Κάβειρα, Νικόπολη, Αργυρούπολη, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Σινώπη 
κ.ά.)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
24/10 – 29/10 Γύρος Ιορδανίας: Νεκρά Θάλασσα, Αμμάν, Πέτρα, Γέρασα κ.ά.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
14/11 - 15/11 Σάββατο, Κυριακή: Μουσείο Θερμοπυλών, Λουτρά Πλατυστό-
μου, Μονή Αγάθωνος 

 Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:
 Κολλύρης Ευστάθιος, τηλ.: 6945 264202
 Αναστασόπουλος Παναγιώτης, τηλ.: 6908 724888

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» τιμά το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου όπου ο λαός και η νεολαία ύψωσαν αγωνιστικό ανάστημα στη 

χούντα των συνταγματαρχών, στα ντόπια και τα ξένα στηρίγματά της, το 
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.
Η 17η Νοέμβρη είναι ημέρα μνήμης, διεκδίκησης, αγώνα και αναστοχα-
σμού. Τα μηνύματα και οι διεκδικήσεις του Νοέμβρη είναι επίκαιρα. Η 
«ΕΝΟΤΗΤΑ» εμπνεόμενη από τα οράματα του Νοέμβρη, με ανακοίνωσή 
της κάλεσε τα μέλη της να δυναμώσουν τον αγώνα, την οργάνωση, τη 
συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη, για τα κοινά προβλήματα νεο-
λαίας και λαού με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. 
Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», με τη συμμετοχή πολλών συναδέλφων με-
λών και τους  συναδέλφους από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων 
ΕΛΤΑ, κατέθεσε στεφάνι τιμώντας τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτε-
χνείου και του αντιδικτατορικού αγώνα και έδωσαν μαζικό και αγωνιστι-
κό παρόν στις συγκεντρώσεις και την πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία.


