
«πιλοτική δίκη» για τα αναδρομικά που προ-
κάλεσε η κυβέρνηση, αναγνώρισε αναδρομικά 
για τις περικοπές μόνο για το 11μηνο μεταξύ 
10/6/2015 και 11/5/2016. Δηλαδή, από όλες 
τις περικοπές των κυβερνήσεων τα αναδρομι-
κά περιορίστηκαν στο χρονικό διάστημα από 
την έκδοση των προηγούμενων αποφάσεων 
της Ολομέλειας του ΣτΕ τον Ιούνη του 2015 
(αποφάσεις 2287 - 2288 περί αντισυνταγματι-
κότητας των περικοπών με τους νόμους 4051-
4053/2012 του τότε και σημερινού Υπουργού 
εργασίας κ. Βρούτσι) και μέχρι την ψήφιση του 
νόμου Κατρούγκαλου τον Μάη του 2016.
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«Τσεκούρι» πάνω από 60% επιβάλλει η 
κυβέρνηση στους συνταξιούχους, ακό-

μα και στα ήδη περιορισμένα αναδρομικά 11 
μηνών που τους επιδίκασε το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (ΣτΕ) για τις τεράστιες περικοπές 
στις συντάξεις τους.
Συγκεκριμένα, με απαράδεκτη τροπολογία 
που κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή, η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στους 
συνταξιούχους μόνο 900 εκατομμύρια ευρώ, 
αντί των 3,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην 
απόφαση του ΣτΕ!
Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ, με την περιβόητη 

Τα σχέδια της κυβέρνησης για την
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης

σμένοι θα ξέρουν μόνο τι εισφορές θα κληθούν να καταβάλλουν χωρίς να 
γνωρίζουν τι σύνταξη θα λάβουν, αφού τα ποσά τους θα χρησιμοποιηθούν για 
«επενδύσεις». Με τις δηλώσεις αυτές επιχειρείται να ενεργοποιηθεί ο κοινωνι-
κός αυτοματισμός στρέφοντας τους νέους, είτε είναι άνεργοι είτε με πενιχρό 
μισθό να στραφούν εναντίον των ηλικιωμένων, δηλαδή απέναντι στη μάνα 
και στον πατέρα τους!Να πληροφορήσουμε τον κύριο Πατέλη, αν δεν το γνω-
ρίζει, ότι οι συνταξιούχοι για πάνω από 35 χρόνια, κατέθεταν τις ασφαλιστι-
κές τους εισφορές κάθε μήνα στα ασφαλιστικά τους ταμεία και τις συντάξεις 
που παίρνουν δεν τις χρωστάνε σε καμιά κυβέρνηση – είναι δικά τους λεφτά 
που τα έχουν πληρώσει για μια ζωή. Να είναι σίγουροι τόσο ο σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού όσο και η κυβέρνησή του ότι σ’ αυτά τα σχέδια θα βρουν 
αντιμέτωπους τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν θα 
επιτρέψουν περισσότερη συρρίκνωση των δικαιωμάτων τους, αλλά, αντίθε-
τα, θα διεκδικήσουν και όσα τους έχουν αφαιρεθεί.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέ-
λης, την Κυριακή 30/8/2020, στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» με 

συνέντευξή του, αποκαλύπτει τις προθέσεις της κυβέρνησης για την ιδιωτικο-
ποίηση της κοινωνικής ασφάλισης μέσω της εφαρμογής ενός κεφαλαιοποιη-
τικού συστήματος στο Ασφαλιστικό.
Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, με τις δηλώσεις αυτές, μας υπενθυμίζει την 
προεκλογική εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση της επικουρι-
κής ασφάλισης με τη δημιουργία ενός «ατομικού κουμπαρά» όπου η διαχεί-
ριση του θα γίνεται και από ιδιωτικές εταιρείες. Με αυτήν την ιδιωτικοποίη-
ση θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο έλλειμμα πολλών δις, που θα κληθούν να 
πληρώσουν όχι μόνο οι συνταξιούχοι αλλά και οι ¨Έλληνες φορολογούμενοι. 
Ο σύμβουλος και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης του, καλείται να 
δώσει απάντηση στο πώς και από ποιους πόρους θα καταβάλλονται οι επι-
κουρικές στους σημερινούς συνταξιούχους; Από την άλλη, οι νέοι ασφαλι-

Άγριο τσεκούρι ακόμη και στα περιορισμένα 
αναδρομικά για τις περικοπές στις συντάξεις

«…σταματάμε να παίρνουμε τα λεφτά των νέων και να τα δίνουμε στους ηλικιωμένους…»

Δίνει μόνο 900 
εκατομμύρια ευρώ
αντί 3,9 δις. ευρώ
που αντιστοιχούν

στην σχετική 
απόφαση του ΣτΕ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
κατά του e-ΕΦΚΑ

Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απέστειλε Εξώδικο κατά 
του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα θέματα που αντιμε-
τωπίζουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί που 
είχαν την ιδιότητα του μηχανικού και είτε είχαν 
παράλληλη ασφάλιση (ΤΑΠ-ΟΤΕ & ΤΣΜΕΔΕ) είτε 
ήταν ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ.
Για την πρώτη κατηγορία καμία αίτηση δεν έχει 
διεκπεραιωθεί,  ενώ για τη δεύτερη υπάρχει 
πάρα πολλή μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα, εκ-
κρεμεί η απόδοση των προσαυξήσεων λόγω 
παράλληλης ασφάλισης όσων είχαν συνταξι-
οδοτηθεί προ του νόμου 4387/16 και οι οποίο 
ερωτώντας τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λαμβά-
νουν αόριστες απαντήσεις.
Τα βασικά σημεία του εξώδικου:
1. Πρόσφατα το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών υποθέσεων, εξέδωσε εγκύ-
κλιο, με τίτλο “Κοινοποίηση των διατάξεων 
του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιο-
ποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης κα-
θώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης”. 
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμέ-
νων (με παράλληλη ασφάλιση) ξεπεράσα-
με αισίως τα τέσσερα χρόνια καθυστέρησης 
στην απονομή των συντάξεων από την ισχύ 
του ν. 4387/2016. Παρά την έκδοση εγκυκλί-

1.300.000 

συνταξιούχοι

δεν θα πάρουν 

ούτε ένα ευρώ
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Αντισυνταγματική
η παρουσία Εισαγγελέα

σε συγκεντρώσεις - διαδηλώσεις
για τη διάλυσή τους

Με γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δ. Παπαγεωρ-
γίου, η οποία στάλθηκε στους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών, η  
διάταξη το νόμου 4703/2020, που προβλέπει την παρουσία εισαγγελέα 
σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις με αποφασιστικό λόγο για τη διά-
λυσή τους, είναι αντισυνταγματική.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στην γνωμοδότησή του ο ανώτατος 
εισαγγελικός λειτουργός, η σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα που κρί-
νεται αναγκαία από το νόμο, για την απόφαση της αστυνομικής ή λι-
μενικής αρχής περί της διάλυσης της συνάθροισης, αποτελεί διοικητική 
πράξη.
Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 89 του Συντάγματος η ανάθεση διοικητι-
κών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά στην γνωμοδότηση του ο κ. Παπαγεωργίου.
Υπό τα δεδομένα αυτά, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει 
τη μετατροπή ή «θεραπεία» της επίμαχης διάταξης, η οποία περιλαμβά-
νεται στο νέο νόμο για τις συγκεντρώσεις (Ν.4703/2020).
Η γνωμοδότηση αυτή του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου εκδόθηκε 
κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υπέβαλλε στον Άρειο Πάγο ο προϊ-
στάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

Κύριοι της κυβέρνησης και προσωπικά εσείς Κύριε Πρωθυπουργέ,
12 μήνες στη κυβέρνηση κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους:

• με τις δήθεν αυξήσεις στις συντάξεις τους, που αποτελούν απλά διόρθωση μιας 
μεγάλης απάτης σε βάρος τους.

• με την απόδοση των αναδρομικών των παράνομων περικοπών των επικου-
ρικών συντάξεων σε όσους υπέστησαν τέτοιες, μόνο από τον Νοέμβρη του 
2019, ενώ δικαιούνται για τρία χρόνια. Δηλαδή τους επιστρέφετε τα δικά τους 
χρήματα κι αυτά λειψά.

• με τον δήθεν σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων για την απόδοση των ανα-
δρομικών όλων των περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις για το ενδεκάμη-
νο 6/2015-5/2016.

Δυόμισι εκατομμύρια συνταξιούχοι περίμεναν να υλοποιήσετε την δέσμευση, που 
είχατε αναλάβει δημόσια στις συναντήσεις που είχαν οι αρμόδιοι υπουργοί με την 
αντιπροσωπεία των οργανώσεων των συνταξιούχων. Με την κατάθεση της τρο-
πολογίας στη βουλή αυτοδιαψευστήκατε ανοιχτά, μπροστά στα μάτια όλων των 
συναδέλφων μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Όχι μόνο δεν σέβεστε και δεν εφαρμόζετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά 
μας κοροϊδεύετε, ειδικά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δηλώσατε πως 1.800.000 του 
ιδιωτικού τομέα και 500.000 του Δημοσίου, το σύνολο των συνταξιούχων, θα πά-
ρουν τα αναδρομικά για το εν λόγω ενδεκάμηνο, όπως προέβλεψε η πρόσφατη 
απόφαση του ΣτΕ. Με την τροπολογία που καταθέσατε όμως 1.300.000 συνταξιού-
χοι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ, διότι είχαν κάτω από 1.000 ευρώ κύρια σύνταξη, 
δεν θα αποδοθούν τα αναδρομικά για τις καταργημένες 13η και 14η συντάξεις, από 
τις περικοπές των επικουρικών, του ΕΚΑΣ κ.α. Η αγρότισσα των 400 ευρώ περίμε-
νε να πάρει τα δώρα, ο χαμηλοσυνταξιούχος οικοδόμος, ο αυτοαπασχολούμενους 
που τους κόψατε το ΕΚΑΣ και παίρνουν σήμερα 300 – 400 ευρώ. Επίσης στο ν. 
4670/2020 προβλέπεται η καταβολή του 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 1 δισεκ. ευρώ) το 
χρόνο για τις συντάξεις. Αυτά πότε θα τα αποδώσετε στους συνταξιούχους;
Να σας θυμίσουμε πως με τους νόμους 4051 – 4093/2012 του και σήμερα Υπουργού 
κ. Βρούτση, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων  καταργήθηκαν τα δώρα, 
μειώθηκαν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Κάθε μήνα από τότε οι συνταξιού-
χοι έχουν απώλειες περίπου 600 εκατομ. ευρώ το μήνα, δηλαδή 7,2 δις το χρόνο και 
θα τα χάνουν μέχρι να πεθάνουν. Συνολικά στα δέκα αυτά χρόνια της οικονομικής 
κρίσης οι περικοπές που επέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις στις συντάξεις ανέρχονται 
στα 80 δισεκ. ευρώ. Για τις απώλειες αυτές υπάρχουν ευθύνες, ποιοι τις έχουν και τι 
θα κάνετε για να διορθωθούν;
Πάντως σας διαβεβαιώνουμε πως οι συνταξιούχοι δεν τα ξεχνάμε, δεν τα θεωρούμε 
περασμένα και χαμένα. Τα πληρώσαμε με 30 και 40 χρόνια εργασίας στις οικοδο-
μές, στα ορυχεία, στα καράβια στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα μικρο-
μάγαζα και στις μικροεπιχειρήσεις, σαν αυτοαπασχολούμενοι, στα χωράφια νόμιμα 
αποδίδαμε τις εισφορές μας και νόμιμα απαιτούμε όσα μας ανήκουν.
Επειδή όμως ισχυριστήκατε πως μέσα στη πανδημία οι συνταξιούχοι δεν είχαν 
απώλειες θέλουμε να σας τονίσουμε πως:
Μέσα στο τρίμηνο αυτό οι απώλειες για τους συνταξιούχους ανερχόταν σε 3Χ600 
εκατομ.=1,8 δις.
Τρεις μήνες τους είχατε σε καραντίνα, χωρίς να μπορούν να δουν τα εγγόνια τους, 
τους απαγορευόταν να πάνε στις δομές υγείας, χιλιάδες βγήκαν με ψυχολογικά 
προβλήματα. Όλες οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από τον ιό ήταν συνταξιούχοι.
Τα προγραμματισμένα ραντεβού στα νοσοκομεία αναβλήθηκαν και αναγκάζονται 
να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς, με μεγάλες απώλειες από την πενιχρή σύνταξη 
που τους απέμεινε λόγω των πολιτικών που εφαρμόσατε όλες οι κυβερνήσεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Προσπαθήσατε να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, με το απαράδεκτο 
και καταδικαστέο επιχείρημα ότι θα διαμαρτυρηθούν οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι, 
δηλαδή τα παιδιά μας που χρηματοδοτούν τον ΕΦΚΑ, θελήσατε να τους φέρετε σε 
αντιπαράθεση με τους γονείς και παππούδες τους, όταν, όπως καλά γνωρίζετε από 
τις συντάξεις τους συντηρούνται πολλές οικογένειες παιδιών των συνταξιούχων. 
Εμείς για τα παιδιά μας θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα ενισχύσουμε τους 
αγώνες τους να πάρουν συντάξεις και μάλιστα αξιοπρεπείς.
Κύριε Πρωθυπουργέ, οι συνταξιούχοι αγαπούμε την πατρίδα μας, όμως δεν είμα-
στε διατεθειμένοι να διαθέσουμε και τα τελευταία απομεινάρια των συντάξεών μας 
για τους Νατοϊκούς εξοπλισμούς και τις αγορές των φρεγατών από την Γαλλία, για 
την κερδοφορία των πολυεθνικών. Είναι εξωφρενικό να απαιτείτε οι συνταξιούχοι, 
εκτός από το ότι έτσι κι αλλιώς από τη φορολόγηση του πενιχρού εισοδήματός 
τους και το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ πληρώνουν, μαζί με τον υπόλοιπο εργαζόμενο 
λαό, για την αγορά των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων, να 
αναλάβουν αυτοί αποκλειστικά τη δαπάνη για τους νέους εξοπλισμούς.
Όσον αφορά στις δικαιολογίες για τις δυνατότητες της οικονομίας, οι δικές σας 
κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ κούρεψαν τα αποθεματικά των ταμείων, αφήνοντάς 
τα με τεράστια ελλείμματα. Εξαφανίσατε τις καταθέσεις χρόνων, που είχαμε δημι-
ουργήσει με τις εισφορές μας και τη δουλειά μας. Για τα ελλείμματα και τα χρέη του 
κράτους οι συνταξιούχοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε καμία ευθύνη. 
Αυτές να τις αναζητήσετε στις πολιτικές υπέρ των συμφερόντων των μεγαλοξε-
νοδόχων, τραπεζιτών, εφοπλιστών, βιομηχάνων που για χάρη τους κάθε εβδομάδα 

ψηφίζετε και ένα νομοσχέδιο φοροαπαλλαγών.
Κύριε Βρούτση «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια». Την πιλοτική δίκη την προκαλέσατε 
με τη δικαιολογία να μην πηγαίνουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια. Με την τρο-
πολογία σας όμως τους ωθείτε να καταφύγουν στις αγωγές για να διεκδικήσουν 
όσα η τροπολογία αυτή απορρίπτει σαν δικαιούμενα.
Το συνταξιουχικό κίνημα σας δηλώνουμε καθαρά πως θα συνεχίσετε να μας βλέπε-
τε  στους δρόμους των αγώνων, όπως εμείς ξέρουμε με την εμπειρία 10ετιών.
Τέλος κύριε Τσίπρα μην προκαλείτε άλλο τους συνταξιούχους. Τέσσερα χρόνια, 
αντί να υλοποιήσετε την απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015, που δικαίωνε 
όλους τους συνταξιούχους, ψηφίσατε τον ν. 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) που 
έβαλε ταφόπλακα στη δίκαιη απαίτηση για την αποκατάσταση των συντάξεών 
τους και την απόδοση των αναδρομικών.  Έλεος!!!!
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων

Συνεχίζεται η μείωση του εισοδήματος των Συνταξιούχων δια στόματος
του Πρωθυπουργού στην ολομέλεια της Βουλής - όχι άλλα ψέματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2020,

Στα 1.040.852 άτομα ανήλθε ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ 
ανέργων τον Ιούλιο του 2020. Σημειώνεται ότι τον αντίστοιχο μήνα του 
2019 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν 970.201 άτομα, η επί-
σημη ανεργία αυξήθηκε κατά 13%.
Πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί το γεγονός ότι μόνο 147.524 άτομα 
παίρνουν επίδομα ανεργίας.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 537.029 (ποσοστό 51,60%) 
είναι μακροχρόνια άνεργοι (περισσότερο από 12 μήνες) και 503.823 (πο-
σοστό 48,40%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι γυναίκες κατέχουν την θλιβερή πρωτιά με 65,7% (667.322) ενώ οι 
άνδρες ακολουθούν με ποσοστό 34,93% (363.530).
Ανεργία 17% στην Ελλάδα τον Μάϊο του 2020 σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Eurostat.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
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Φιέστα στο υπουργείο Εργασίας έστησε η κυβέρνηση, παρουσία του πρωθυ-
πουργού, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «ΑΤΛΑΣ» για την ψηφιακή απο-

νομή των συντάξεων, την ίδια ώρα που ετοιμάζει τα επόμενα επεισόδια της επίθε-
σης στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Για... «γνήσια κοινωνική μεταρρύθμιση» και «αρχή του τέλους» της ταλαιπωρίας 
χιλιάδων συνταξιούχων έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, υποσχό-
μενος παράλληλα επιτάχυνση της εξέτασης του πολύ μεγάλου όγκου παλαιών αι-
τήσεων που εκκρεμούν. Υπεύθυνες βέβαια για την ταλαιπωρία των συνταξιούχων 
είναι όλες οι κυβερνήσεις, που μαζί με τις τεράστιες περικοπές στις συντάξεις δια-
μόρφωσαν και τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην απόδοσή τους.
Αντίστοιχα, τη σιγουριά ότι «ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει τη σημερι-
νή μέρα ως μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της Κοινωνικής Ασφάλισης» 
εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση έχει 
έτοιμα στα συρτάρια της νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, για την πλήρη παράδοση 
των επικουρικών συντάξεων στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης.
Σε ό,τι αφορά το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», μέχρι στιγμής έχουν περάσει πιλοτικά από 
τον περασμένο Απρίλη οι αποφάσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου για 
τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων και οι αποφάσεις σύνταξης γήρατος τέως 
ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης αφορούν την επέ-
κταση της διαδικασίας ψηφιακής απονομής των συντάξεων τους επόμενους μήνες, 
με τελικό στόχο μέχρι το τέλος του 2021 να απονέμεται ψηφιακά το 80% - 85% των 
συντάξεων.

Φιέστα προαναγγελίας ψηφιακής απονομής των συντάξεων...

Συντάξεις καθηλωμένες στα όρια
της φτώχειας σύμφωνα με τα στοιχεία

του συστήματος «Ήλιος» 

Καθηλωμένες στα όρια της φτώχειας παραμένουν οι συντάξεις, 
εξαιτίας των συνεχών περικοπών που υπέστησαν τα τελευταία 

χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος», ενώ με 
ρυθμούς χελώνας συνεχίζεται και η έκδοση των νέων συντάξεων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση κύρια σύνταξη προ φόρου, συμπε-
ριλαμβανομένης της κράτησης υπέρ Υγείας, είναι 726,30 ευρώ, ενώ 
η μέση επικουρική 194,20 ευρώ. Ειδικότερα για την κύρια σύνταξη 
η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανέρχεται στα 816,20 ευρώ μεικτά, 
η κύρια σύνταξη θανάτου στα 523,70 ευρώ και η αναπηρική στα 
578 ευρώ μεικτά. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις τον περα-
σμένο μήνα ανήλθε στα 2,258 δισ. ευρώ μαζί με τις κρατήσεις και ο 
συνολικός αριθμός των συνταξιούχων στα 2.487.657 άτομα. 
Εξάλλου, τελειωμό δεν έχει η ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων 
συνταξιούχων που αναμένουν χρόνια, χωρίς εισόδημα, ή μόλις με 
το έναντι των προσωρινών, την απονομή των συντάξεών τους. Για 
άλλη μια φορά, ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης, επανέλαβε τους 
γνωστούς ισχυρισμούς του ότι απάντηση στο πρόβλημα είναι «η 
ψηφιακή σύνταξη», ενώ έκανε λόγο για «αποφασιστικό βήμα» με 
την έκδοση των πρώτων συντάξεων ψηφιακά από το τέλος του 
Ιούλη. Για να επιβεβαιώσει μάλιστα τις «επιτυχίες» του υπουργείου 
είπε ότι μέσα στον Αύγουστο εκδόθηκαν 18.155 νέες συντάξεις με 
οριστική απόφαση και 134.960 από την αρχή του χρόνου. Ωστόσο, 
σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός νέων οριστικών συνταξιοδο-
τήσεων κάθε μήνα, αρκετές φορές υπολείπεται και από τον αριθμό 
των νέων αιτήσεων με αποτέλεσμα οι εκκρεμείς συντάξεις να συσ-
σωρεύονται αντί να μειώνονται δραστικά. 
Ως αποτέλεσμα, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή συντάξε-
ων συνεχίζονται ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που συνταξιούχοι 
καταγγέλλουν ότι περιμένουν πάνω από 3 και 4 χρόνια να λάβουν 
τη σύνταξή τους.
Υπάρχουν συνάδελφοι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί που περιμέ-
νουν την απονομή της επικουρικής τους σύνταξης πέντε έως και 
δέκα χρόνια!!!!

Η κυβέρνηση διαφήμισε την «αυτόματη διαδικασία» και την «κατάργηση των ου-
ρών», τα οποία βέβαια δεν λύνουν το πρόβλημα των συρρικνωμένων συντάξεων 
και της δουλειάς μέχρι τα γεράματα, που έχουν επιβάλει στους ασφαλισμένους.
Επιπλέον, οι καταγγελίες των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία επισημαί-
νουν πως η κυβέρνηση βιάστηκε να περηφανευτεί για την εκπλήρωση της αυτο-
νόητης υποχρέωσης να καταβάλει έστω αυτές τις συντάξεις με διαδικασίες που 
αντιστοιχούν στις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας, χωρίς πολύμηνες κα-
θυστερήσεις, ατελείωτο τρέξιμο για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τη μία 
δημόσια υπηρεσία στην άλλη, ταλαιπωρία και αναμονή σε ουρές για τους ασφαλι-
σμένους.
Κόντρα στους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, η Ομοσπονδία Προσωπικού Οργα-
νισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) αναδεικνύει τις πολύμηνες καθυστε-
ρήσεις στην απονομή των συντάξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, 
ο συνολικός όγκος των συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων αυξήθηκε από 250.000 το 
καλοκαίρι του 2019 σε περίπου 300.000 τον Φλεβάρη του 2020, ενώ οι συνθήκες 
της πανδημίας έκτοτε έχουν επιβαρύνει πολύ περισσότερο την ήδη άσχημη κατά-
σταση.
Η Ομοσπονδία καταγγέλλει πως η κυβέρνηση αρκέστηκε να επικεντρώσει επιλε-
κτικά στις συντάξεις γήρατος του τέως ΟΓΑ που μπορούσαν να ενταχθούν στο 
αυτοματοποιημένο σύστημα. Όσον αφορά όμως το πολύ ευρύτερο σύνολο των 
συντάξεων, ο στόχος «ψηφιακής σύνταξης», όπως εξηγεί, ««σκοντάφτει» συνεχώς 
στις δυσλειτουργίες, στις ατέλειες και στα κάθε λογής προβλήματα που προκύ-
πτουν καθημερινά λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας των εφαρμογών, της 
ασυμφωνίας των σχετικών δεδομένων», ενώ η απάντηση της διοίκησης στα προ-
βλήματα αυτά «είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση «λόγω έλλειψης χρόνου», ακόμα 
μεγαλύτερος αυταρχισμός, υπηρεσίες - κολαστήρια με λιποθυμίες συναδέλφων, 
ψυχολογική κατάρρευση και λιγοστούς υπαλλήλους να σηκώνουν όλο το βάρος».
Και ενώ το προσωπικό στον υποστελεχωμένο e-ΕΦΚΑ δεν επαρκεί και χρειάζονται 
προσλήψεις, πρώην συμβασιούχοι που εργάζονται στον Οργανισμό στη βάση δι-
καστικών αποφάσεων από το 2003, απειλούνται με απόλυση. Όπως καταγγέλ-
λουν η ΠΟΠΟΚΠ και η ΠΟΣΕ ΙΚΑ, που προχώρησαν σε σχετική κινητοποίηση 
στις 30/6, «στο στόχαστρο βρίσκονται συνολικά 140 εργαζόμενοι», οι οποίοι ερ-
γάζονται σε οργανικές μονάδες εδώ και πάνω από δέκα χρόνια και είναι απολύτως 
απαραίτητοι.

Τα δισ. που δεν θα δουν
οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι

ή οι άνεργοι

Μόνο σε τίτλους εφημερίδων και σε ρεπορτάζ καναλιών θα 
δει ο λαός τα δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. 

Στην τσέπη του δεν θα φτάσουν ποτέ. Θα πάνε όλα, ζυγισμένα, 
στοιχισμένα στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως και όλα τα 
προηγούμενα ευρω-πακέτα.
Το μήνυμα Μητσοτάκη ήταν σαφές. «Δεν θα σκορπίσουμε τα 
χρήματα στους τέσσερις ανέμους με την ανεμελιά του νεό-
πλουτου», διαβεβαίωσε στο υπουργικό συμβούλιο, όχι τους 
υπουργούς, μα τους αδηφάγους προύχοντες.
Στοχευμένα το πακέτο θα πάει για «επενδύσεις» και «μεταρ-
ρυθμίσεις». Δύο λέξεις κλειδιά που χάραξαν τη ζωή μας στην 
προηγούμενη κρίση. Επενδύσεις = Κέρδη για μεγαλοεργοδό-
τες, τρεπεζίτες, εφοπλιστές και μεταρρυθμίσεις = Αντεργατι-
κά μέτρα που έρχονται και μένουν.
Στο πάρτι των δισεκατομμυρίων, ο λαός θα τα σερβίρει. Αυ-
τός γεμίζει εθνικούς και κοινοτικούς προϋπολογισμούς, απο-
πληρώνει κρατικά χρέη, παράγει τα κέρδη και καταναλώνει 
τα εμπορεύματα των επιχειρηματικών ομίλων από Βορρά και 
Νότο. Όταν οι «πράσινοι επενδυτές» θα απορροφούν τα δισε-
κατομμύρια, τότε σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο και Μεγα-
λόπολη, η ανεργία θα παγώνει τα ορυχεία. Στα Άγραφα, στις 
βουνοκορφές θα μπήγουν ανεμογεννήτριες. Όταν οι «επενδυ-
τές στην Υγεία» θα τσεπώνουν δισεκατομμύρια, τότε το «νέο 
ΕΣΥ» θα είναι συμπράξεις με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομί-
λους και ο φτωχός θα πληρώνει ΜΕΘ, γάντια και μάσκα.
Η απορρόφηση των δισεκατομμυρίων στον Τουρισμό θα σώ-
σουν αλυσίδες ξενοδοχείων και αεροπορικές εταιρείες, αλλά 
θα αφήσουν άφραγκους εργαζόμενους να βγάλουν το χειμώ-
να.
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Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα έως 28/2/2021
Η ασφαλιστική ικανότητα όπως είναι γνωστό ίσχυε έως 30/6/2020 και 
παρότι η ΕΝΟΤΗΤΑ από 1 Ιουνίου 2020  είχε έγκαιρα επισημάνει το 
πρόβλημα με επιστολή της προς τον Χρ. Χάλαρη την οποία κοινοποίησε 
και στον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, τελικά 
από 1/7/2020 δεν ανανεώθηκε με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανασφά-
λιστα τα έμμεσα μέλη.
Το σωματείο μας από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις 
του για την «υπόσχεση» για αυτόματη ανανέωση από τον ΕΦΚΑ, από τη 
στιγμή που δεν υπήρχε έγγραφο που να λύνει το πρόβλημα.
Την 1/7/2020 όπου διαπιστώθηκε ότι  τα έμμεσα μέλη (σύζυγοι και παι-
διά) των συναδέλφων βρέθηκαν ανασφάλιστοι, με έγγραφό μας βάζαμε 
μπροστά στις ευθύνες τους τόσο τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρ. Χάλαρη 
όσο και τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, και απαιτούσαμε να δώσουν  
εντολή για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας,  που έγινε και 
παρατείνεται έως τις 28/2/2021. 
Στο μεταξύ αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τα προστατευόμενα μέλη, 
να επικοινωνήσετε με το σωματείο για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί από 
τις υπηρεσίες του Ταμείου μας λένε ότι μπορεί να λείπουν ατομικά στοι-
χεία από το μητρώο τους και να χρειαστούν συμπλήρωση. 

ων και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, καμία αίτηση συνταξιοδό-
τησης, δεν έχει διεκπεραιωθεί, με αποτέλεσμα τα μέλη μας πρώην μηχα-
νικοί, να υφίστανται απίστευτη οικονομική και ψυχολογική ταλαιπωρία.

2. Εκτός της παράλληλης ασφάλισης, υπάρχει  μεγάλη καθυστέρηση και 
στην απονομή των συντάξεων από ένα μόνο Ταμείο. Ακόμα και συνά-
δελφοί μας, που διεκδικούν σύνταξη μόνο  από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, δί-
χως να έχουν ασφαλιστεί σε άλλο εντασσόμενο ταμείο, αντιμετωπίζουν 
χρονικές καθυστερήσεις, που απειλούν την ίδια του την επιβίωση, καθώς 
είτε καλούνται να επιβιώσουν με την πενιχρή προσωρινή σύνταξη, είτε 
σε πολλές περιπτώσεις(π.χ. όταν εκκρεμούν εξαγορές πλασματικών χρό-
νων, χρόνοι εξωτερικού κλπ.) δεν λαμβάνουν κανένα απολύτως ποσό! 
Είναι δε ενδεικτικό ότι  συντάξεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, βρίσκονται από 
πλευράς επεξεργασίας ακόμα στα τέλη του 2017.

3. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου ή οδηγιών σχετικά με το 
πώς και πότε θα υπολογισθεί η προσαύξηση σύνταξης όσων είχαν συντα-
ξιοδοτηθεί πριν το Ν.4387/16 και κατά τη στιγμή αυτή συνταξιοδότησης 
είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν τους έχει αποδοθεί, 
ούτε κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1/1/2019.Οι συνά-
δελφοί μας κατά χιλιάδες προσέρχονται στο ταμείο και λαμβάνουν αό-
ριστες απαντήσεις, για το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, 
στο μακρινό μέλλον. Οι δε υπάλληλοι του φορέα σας, απαντούν ότι δεν 
έχουν λάβει οδηγίες και κατευθύνσεις, για τον τρόπο χειρισμού των υπο-
θέσεων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω,
επειδή οι χρονικές καθυστερήσεις στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύ-
νταξης σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, έχουν δημιουργήσει εύλογες 
αμφιβολίες στα μέλη μας, σε σχέση με το αν και πότε, θα λάβουν την προ-
σαύξηση, στη σύνταξη που δικαιούνται, σύμφωνα με το νόμο.
επειδή η έλλειψη προσωπικού και η λειτουργικές αδυναμίες του πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ προκαλούν προβλήματα στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συντα-
ξιοδοτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα ο χρόνος απονομής της σύνταξης, 
αντί να μειώνεται, να αυξάνεται συνεχώς.
επειδή οι συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας και η έκδοση διευκρινιστικών 
εγκυκλίων προκαλούν σύγχυση και παρερμηνείες στις υπηρεσίες του φορέα 
σας, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες διευθύνσεις να επικαλούνται άλλοτε έλλει-
ψη οδηγιών, άλλοτε αδυναμία των πληροφοριακών συστημάτων και άλλοτε 
έλλειψη προσωπικού,
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να λάβετε όλα τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του ζητήματος των εκ-
κρεμών συντάξεων, του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και να επιληφθείτε όλων των απα-
ραίτητων ενεργειών, για τον ορθό υπολογισμό και  τη χορήγηση της προ-
σαύξησης της ανταποδοτικής σύνταξης των μελών μας  πρώην μηχανικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης.

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του e-ΕΦΚΑ

Το ποσό των αναδρομικών για αυτό το 11μηνο είναι 3,9 δισ. ευρώ.
Η τροπολογία της κυβέρνησης, ωστόσο, αντί να επιστρέψει άμεσα 
στους συνταξιούχους έστω αυτά τα 3,9 δισ. ευρώ, ορίζει ότι θα αποδο-
θούν μόνο τα 900 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στις κύριες συ-
ντάξεις αυτού του διαστήματος (έχει δεσμευτεί ότι θα αποδοθούν μέχρι 
το τέλος του 2020). 
Στη συνέχεια μάλιστα ορίζει με το «έτσι θέλω» ότι με την καταβολή αυ-
τού του ποσού, «οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών Κοινω-
νικής Ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και 
καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και 
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα» για το εν λόγω 11μηνο... «αποσβέν-
νυνται», δηλαδή διαγράφονται!
Δηλαδή, διαγράφονται χωρίς να αποδοθούν τα αναδρομικά για τις επι-
κουρικές συντάξεις, τα επιδόματα άδειας και τα Δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα.
Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της 
δικαιοσύνης όπως έλεγε αλλά κοροϊδεύει και τους συνταξιούχους κι ει-
δικά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κ. Βρούτσης και άλλοι υπουργοί της 
κυβέρνησης δήλωναν πως 1.800.000 του ιδιωτικού τομέα και 500.000 
του δημόσιου, δηλαδή το σύνολο των συνταξιούχων θα πάρουν τα ανα-
δρομικά για το εν λόγω ενδεκάμηνο όπως πρόβλεψε η πρόσφατη από-
φαση του ΣτΕ. Με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή 
και ψήφισε, 1.300.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ, 
διότι είχαν κάτω από 1000 ευρώ κύρια σύνταξη, δεν θα αποδοθούν 
τα αναδρομικά για τις καταργημένες 13η και 14η συντάξεις και ούτε 
από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων. Δεν έφτασε το τσεκού-
ρι που επέβαλε στα αναδρομικά η κυβέρνηση προσπάθησε να καλλιερ-
γήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό με το απαράδεχτο και καταδικαστέο 
επιχείρημα ότι θα διαμαρτυρηθούν οι άνεργοι κι οι εργαζόμενοι, δηλα-
δή τα παιδιά μας που χρηματοδοτούν τον ΕΦΚΑ, ώστε να τους φέρετε 
σε αντιπαράθεση με τους γονείς και τους παππούδες τους, όπως καλά 
γνωρίζετε από τις συντάξεις συντηρούνται πολλές οικογένειες παιδιών 
των συνταξιούχων. Εμείς για τα παιδιά μας θα δώσουμε όλες μας τις 
δυνάμεις, θα ενισχύσουμε τους αγώνες τους να πάρουν συντάξεις και 
μάλιστα αξιοπρεπείς. 
Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να αποδεχτούν την κλοπή των εισφορών 
τους και των συντάξεων τους, δεν πρέπει να νομιμοποιήσουν στη συνεί-
δηση τους την καταλήστευση που έχουν υποστεί από όλες τις κυβερνή-
σεις. Φτάνει πια ο εμπαιγμός όχι άλλες αυταπάτες. Ο μόνος δρόμος για 
εμάς πλέον είναι να δυναμώσουμε τον αγώνα μας και να διεκδικήσου-
με όσα έχουμε πληρώσει και μας έχουν κλέψει.

Συνέχεια από σελίδα 1

Άγριο τσεκούρι ακόμη και στα περιορισμένα 
αναδρομικά για τις περικοπές στις συντάξεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ)

Συνέχεια από σελίδα 1

• Για την έκδοση των οριστικών κύριων συντάξεων τώρα εξετάζονται και χο-
ρηγούνται στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότη-
σης τον Σεπτέμβρη του 2019, και δεν υπάρχουν προβλήματα με διαδοχικές 
ασφαλίσεις. Έτσι μας ενημέρωσαν από το τμήμα απονομής συντάξεων του 
πρώην ΤΑΠΟΤΕ.

• Για τις προσωρινές συντάξεις εξετάζονται και χορηγούνται οι αιτήσεις που 
είχαν κατατεθεί τον Ιούλιο του 2020.

• Για τη χορήγηση των Εφάπαξ ενημερωθήκαμε από την αρμόδια υπάλληλο 
κα Μουνδράκη ότι τώρα εξετάζονται και χορηγούνται τα Εφάπαξ των συ-
ναδέλφων, που έχουν καταθέσει στο ταμείο την οριστική απόφαση συνταξι-
οδότησης τον Γενάρη του 2020.

• Το τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ Ομονοίας Καποδιστρίου 33 ΜΕΤΑ-
ΦΕΡΘΗΚΕ στο ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής- Αθηνών 
– Κεντρικού Τομέα ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 21, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 1671, ΤΗΛ: 210- 
3676565, 210- 3676569, 210- 3676567

• Για τις συντάξεις χηρείας, οι οποίες εκδόδονται ακόμη με 50% αναπλήρωση, 
παρόλο που έχει ψηφιστεί 70%, αυτό θα γίνει όταν θα είναι έτοιμο το ηλε-
κτρονικό σύστημα και η διαφορά θα δοθεί αναδροιμικά.

•  Για τα έξοδα κηδείας σύμφωνα με την εγκύκλειο του ΕΦΚΑ 32/17/7/2020 οι 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο site: https://apps.
ika.gr/eParoxes1 Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210- 8808880 
fax: 210-8808902

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ...
ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ


