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ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/6/2017

Συνέχεια στη σελίδα 3

Στην κινητοποίηση που κατέληξε έξω από τη 
Βουλή, συμμετείχαν μαζικά Σύλλογοι από την 

Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πε-
λοπόννησο. 
Με πείσμα και αποφασιστικότητα, οι χιλιάδες συ-
νταξιούχοι από την Αττική, την Πελοπόννησο και 
τη Στερεά Ελλάδα, διαδήλωσαν κάτω από το καυτό 
λιοπύρι στο κέντρο της Αθήνας, ανταποκρινόμενοι 
στο αγωνιστικό κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συ-
νταξιουχικών Οργανώσεων. 
Με συνθήματα «Κάτω τα ξερά σας από τις συντά-
ξεις, ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει» 

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» πραγματοποίησε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ, με θέμα τη χορήγηση των ΕΦΑΠΑΞ 

που εκκρεμούν από το τέλος του 2013, τη μεγάλη καθυστέρηση των επικουρικών 
συντάξεων και τη χορήγηση των αναδρομικών. Η συγκέντρωση αυτή αποφασίστη-
κε στη σύσκεψη των μελών της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» της 8ης Ιουνίου, απ’ όπου και η 
φωτογραφία.
Έγινε συνάντηση με τον Διοικητή του Ταμείου κ. Αθανάσιο Καποτά, για τα σοβα-
ρά αυτά προβλήματα, όπου μας επανέλαβε ότι το Ταμείο δεν μπορεί να χορηγήσει 
πάνω από 40 εφάπαξ το μήνα, λόγω έλλειψης προσωπικού.  Του επισημάναμε ότι 
ούτε και αυτά δίνονται γιατί από την 1/1/2017 που εντάχτηκε το ΤΑΥΤΕΚΟ στο 
ΕΤΕΑΕΠ, είναι έξι μήνες και θα έπρεπε να έχουν δοθεί 240 εφάπαξ και όχι 100 που 
έχουν δοθεί,  και εκκρεμούν 800. Προτείναμε στον κ. Καποτά, οι υπάλληλοι που 
έβγαζαν τα ΕΦΑΠΑΞ των Σιδηροδρομικών στο ΤΑΥΤΕΚΟ να συνεχίσουν και στο 
νέο Ταμείο. Ούτε και σε αυτό ήταν καθαρή η απάντησή του. Του προτείναμε να 

ζητήσει ενίσχυση με υπαλλήλους από τον ΟΣΕ. Μας ενημέρωσε ότι είχε συνάντη-
ση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Πετράκη και ότι το βλέπει θετικά. 
Στην αναφορά του κ. Καποτά ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο Ταμείο, 
του δηλώσαμε ότι είναι δική του η ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης 
προσωπικού για να εκδώσουν και να χορηγήσουν τα εφάπαξ.
Στα εύλογα ερωτήματα των  συναδέλφων πότε θα πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ δεν μπό-
ρεσε να απαντήσει με σαφήνεια. Για τις Επικουρικές συντάξεις μας ενημέρωσε ότι 
η συνάδελφοι που έχουν φύγει από την Υπηρεσία από9 1/1/2015 και μετά δεν μπο-
ρούν να βγουν οι Επικουρικές συντάξεις διότι χρειάζεται τροπολογία για τον τρόπο 
υπολογισμού. Στο ερώτημα πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν μας έδωσε 
συγκεκριμένη απάντηση. 
Κάναμε καθαρό στον κ. Καποτά ότι θα συνεχίσουμε την αγωνιστική μας δράση 
μέχρι να δοθούν τα ΕΦΑΠΑΞ σε όλους τους συναδέλφους γιατί όπως του επιση-
μάνανε και οι ίδιοι, είναι δικά τους λεφτά και τα δικαιούνται. 

Συγκέντρωση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στα γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ
για ΕΦΑΠΑΞ, Επικουρικές, Αναδρομικά

και «Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία – 
λεφτά υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία», οι 
συνταξιούχοι καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες πε-
ρικοπές στις συντάξεις και στις παροχές Υγείας, 
κατήγγειλαν την κυβερνητική πολιτική και τα νέα 
μέτρα που έφερε σε βάρος τους με το 4ο μνημόνιο, 
έκαναν καθαρό ότι δεν τα παρατάνε, ότι συνεχί-
ζουν σταθερά στο δρόμο του αγώνα με τα ταξικά 
εργατικά συνδικάτα, με όπλο την οργάνωση, τη 
μαζικοποίηση των συλλόγων τους και την ενότητα 
που έχει επιτευχθεί μέσα από τη Συντονιστική των 

Εκλεισε και τυπικά η διαδικασία έρευνας που είχε 
κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελ-

λάδας σχετικά με τα μέτρα χρηματοδότησης της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ από το ελληνικό δημόσιο 
καθώς κατέληξε ότι «ήταν σύμφωνα με τους κα-
νόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις». Τα μέ-
τρα αυτά αφορούσαν κατ’ αρχήν τη διαγραφή του 
χρέους του ΟΣΕ ύψους 14,3 δισ. ευρώ,  το οποίο 
προστέθηκε στο κρατικό δημόσιο χρέος, την ετή-
σια επιχορήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τον κρατικό 
προϋπολογισμό αλλά και τη διαδικασία μετακίνη-
σης των υπαλλήλων των δύο εταιρειών σε άλλες θέ-
σεις του Δημοσίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
«εξυγίανσης» που είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμε-
να χρόνια. Συνολικά το κόστος για το ελληνικό δη-
μόσιο έφτασε τα 15,719 δισ. ευρώ. 
Με την εταιρεία «καθαρή» από χρέη και την υπόθε-
ση  να κλείνει και τυπικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Πάο-
λο Τζεντιλόνι, ανακοίνωσε στη Γερουσία της χώρας 
του ότι στις αρχές Ιούλη θα υπογράψει μαζί με τον 
Έλληνα πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα «τη συμφωνία με 
την οποία οι σιδηρόδρομοί μας αποκτούν ένα ση-
μαντικό μέρος των ελληνικών σιδηροδρομικών με-
ταφορών». 
Σημείωση: Με το ποσόν των 45 εκατομμυρίων ευρώ 
ιδιωτικοποιήθηκε το 100% των μετοχών της ΤΡΕΝΟ-
ΣΕ και πέρασε στον έλεγχο της ιταλικής εταιρείας

ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ
«Καθάρισαν» από χρέη,  

προχωρά η ιδιωτικοποίηση
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Σ τις 30/5/17, στην κατάμεστη από 
κόσμο αίθουσα τελετών της Εται-

ρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση των δύο 
ποιητικών συλλογών ( ' 'Πρόσωπα Και 
Τόποι'' και  ' 'Η Αρπαγή της Περσεφό-
νης'' ,  εκδόσεων ' 'Λειμών' ') του συνα-
δέλφου μας Λευτέρη Μανωλά.
Την παρουσίαση έκανε ο Καθηγητής 
Κοινωνιολογίας, βιβλιοκριτικός και 
συγγραφέας Φίλιππος Νικολόπου-
λος .
Απαγγελίες των ποιημάτων έκανα η 
Μαρία Μηλιώνη  και η Γιούλη Αλατά .
Την εκδήλωση έκλεισε, με μελοποίη-
ση ποιημάτων, ο παλιός συνάδελφος 
οδοντίατρος Γιώργος Πρωτόπαππας , 
ο οποίος έπαιξε πιάνο και τραγούδη-
σε.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πάρα 
πολλοί συνάδελφοι, όλων των κλά-
δων, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γε-
νικός Γραμματέας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
Σωτήρης Ραυτόπουλος και  Παναγιώ-
της Ρούσσος .
Ευχόμαστε να είναι ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΑ τα 
βιβλία του συναδέλφου μας Λευτέρη 
Μανωλά .
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Τέσσερις στις δέκα κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 500 ευρώ 
μεικτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος 

«ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Δεκέμβρη του 2016. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ίδια 
στοιχεία, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά από πολύμηνη καθυστέ-
ρηση (είχαν να δημοσιευθούν στοιχεία από το καλοκαίρι του 2015), 7 στις 10 
κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά. Μάλιστα, στην 
τσέπη των συνταξιούχων φτάνουν ακόμα μικρότερα ποσά, καθώς εκτός από 
τον αναλογούντα φόρο, θα πρέπει να αφαιρεθούν  οι κρατήσεις που γίνονται 
στους συνταξιούχους για την Υγεία (6%).
Τα στοιχεία αποτυπώνουν ανάγλυφα τα αποτελέσματα της συνολικότερης 
επίθεσης στην Κοινωνική Ασφάλιση, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα ματω-
μένα πρωτογενή πλεονάσματα, για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πα-
τούν πάνω στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης στους συνταξιούχους 
και το λαό. 
Ειδικότερα, περίπου 1,2 εκατομμύρια κύριες συντάξεις, μετά τις αλλεπάλλη-
λες περικοπές των τελευταίων χρόνων, έχουν συρρικνωθεί σε επίπεδα κάτω 
των 500 ευρώ μεικτά, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να συγκεντρώνονται 
σε ποσά από τα 334 έως τα 384 ευρώ μεικτά. 
Ακόμα, 962.000 κύριες συντάξεις κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ μεικτά, 
με την πλειοψηφία τους να συγκεντρώνεται  γύρω από την περιοχή των 679 
ευρώ έως 718 ευρώ μεικτά. 
Έτσι, τον περασμένο Δεκέμβρη η μέση κύρια σύνταξη που έδωσε ο ΕΦΚΑ 
ήταν μόλις 722,03 ευρώ μεικτά, η μέση κύρια σύνταξη γήρατος 812,11 ευρώ 
μεικτά, η μέση κύρια σύνταξη θανάτου (χηρείας) 507,41 ευρώ μεικτά και η 

μέση αναπηρική σύνταξη 564,24 ευρώ μεικτά. 
Αντίστοιχα, η μέση επικουρική σύνταξη για τους 1,252 εκατ. δικαιούχους συρ-
ρικνώθηκε στα 170,93 ευρώ μεικτά. 
Ειδικότερα, στο πρώην ΙΚΑ (το μεγαλύτερο μέχρι την ενοποίηση Ταμείο), η 
μέση κύρια σύνταξη, τον Δεκέμβρη, διαμορφώθηκε στα 701,8 ευρώ μεικτά. 
Αν απ’ αυτό το ποσό αφαιρέσουμε τις κρατήσεις για την Υγεία (ΕΟΠΥΥ) και 
υπέρ ΑΚΑΓΕ, η μέση κύρια σύνταξη περιορίζεται στα 645,6 ευρώ προ φόρου.
Και ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί οι νέες περικοπές…
Σημειώνεται ότι οι συντάξεις αυτές είναι οι παλιές συντάξεις που καταβάλλο-
νται μαζί με τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» του νόμου Κατρούγκαλου, 
ενώ δεν περιλαμβάνονται «νέες» συντάξεις καθώς τέτοιες δεν έχουν εκδοθεί. 
Όμως, με το 4ο μνημόνιο που ψηφίστηκε, το 2019 θα επιβληθούν νέες περικο-
πές σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, καθώς η «προσωπική διαφο-
ρά» σε άλλες περιπτώσεις θα κοπεί τελείως και σε άλλες θα μειωθεί, ενώ θα 
καταργηθούν και τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξιούχων. Γεγονός που 
σημαίνει ότι τα παραπάνω ποσά θα συρρικνωθούν περαιτέρω, ενώ οι νέες συ-
ντάξεις που θα αρχίσουν να εκδίδονται με βάση τον νόμο 4387/2016 θα είναι 
και αυτές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με τις παλιότερες. 
Ύστερα απ’ όλα αυτά δεν είναι τυχαίο που το μέσο μηνιαίο εισόδημα των 2,631 
εκατομμυρίων συνταξιούχων, τον περασμένο Δεκέμβρη, μετά τις αλλεπάλλη-
λες περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις τα τελευταία χρόνια και πριν 
ενσωματωθεί το νέο «μαχαίρι» που ψηφίστηκε, είναι μόλις 819,4 ευρώ μεικτά 
(μαζί με τον φόρο που αναλογεί). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το μέσο άθροι-
σμα από κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Το συνολικό εισόδημα για τον Δεκέμβρη του 2016 των 2,631 εκατ. συνταξιού-
χων διαμορφώθηκε στα 2,155 δισ. ευρώ, ενώ σε ανάλογα επίπεδα ήταν οι συ-
ντάξεις και για τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2016, για τους οποίους 
ανακοινώθηκαν τα σχετικά στοιχεία. 
Σύμφωνα με το σύστημα «ΗΛΙΟΣ» -και παρά τους σχετικούς προπαγανδι-
στικούς μύθους- το 73,9% των σημερινών συνταξιούχων έχουν ηλικία πάνω 
από τα 66 έτη, ενώ ακόμα 12% έχουν ηλικία μεταξύ 61 και 65 ετών. Επιπλέον, 
ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων που έχουν μικρότερη ηλικία είτε είναι 
δικαιούχοι σύνταξης θανάτου είτε είναι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης. 
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Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα και αντιστεκόμαστε στα νέα 
βάρβαρα μέτρα του τέταρτου μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 

ΑΝΕΛ που έχει υιοθετήσει τα μνημόνια των προηγούμενων κυβερνήσεων. 
Τέσσερις στις δέκα κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 500 ευρώ 
μεικτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήμα-
τος «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Δεκέμβρη του 2016 !  Επιπλέον, σύμφωνα με 
τα ίδια στοιχεία, 7 στις 10 κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 1.000 
ευρώ μεικτά. Μάλιστα, στην τσέπη των συνταξιούχων φτάνουν ακόμα 
μικρότερα ποσά, καθώς εκτός από τον αναλογούντα φόρο, θα πρέπει να 
αφαιρεθούν οι κρατήσεις που γίνονται στους συνταξιούχους για την Υγεία 
(6%) και η αντίστοιχη εισφορά στον ΑΚΑΓΕ ! Τα στοιχεία αποτυπώνουν 
ανάγλυφα τα αποτελέσματα της συνολικότερης επίθεσης στην Κοινωνική 
Ασφάλιση, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα ματωμένα πρωτογενή πλεο-
νάσματα, για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πατούν πάνω στην κλιμά-
κωση της αντιλαϊκής επίθεσης στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους 
και το λαό. Να σημειώσουμε ότι οι συντάξεις αυτές είναι οι παλιές συντά-
ξεις που καταβάλλονται μαζί με τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» του 
νόμου Κατρούγκαλου, ενώ δεν περιλαμβάνονται «νέες» συντάξεις καθώς 
τέτοιες δεν έχουν εκδοθεί. Όμως, με το 4ο μνημόνιο το 2019 θα επιβληθούν 
νέες περικοπές σε πάνω από 1 εκατομμύριο  συνταξιούχους, καθώς η «προ-
σωπική διαφορά» σε άλλες περιπτώσεις θα κοπεί τελείως και σε άλλες θα 
μειωθεί, ενώ θα καταργηθούν και τα οικογενειακά επιδόματα των συντα-

ξιούχων. Γεγονός που σημαίνει ότι τα παραπάνω ποσά θα συρρικνωθούν 
περαιτέρω, ενώ οι νέες συντάξεις που θα αρχίσουν να εκδίδονται με βάση 
τον νόμο 4387/2016 θα είναι και αυτές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με 
τις παλιότερες. 
Δεν σκύβουμε το κεφάλι, αντιστεκόμαστε σε αυτά που έρχονται, δι-
εκδικούμε αυτά που μας πήραν. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε στη 
συνείδησή μας ούτε τον τελευταίο νόμο, ούτε τους προηγούμενους που 
πετσοκόβουν τις συντάξεις μας, μας στέλνουν στον Καιάδα. Με αποφασι-
στική – αδιάκοπη – μαζική δράση να προασπίσουμε τη ζωή μας – τη ζωή 
των παιδιών μας – της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Να ανατρέψουμε τις 
αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές.
Διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο στις κύριες, επικουρικές συντάξεις 
μας, το ΕΚΑΣ, την επαναφορά των δώρων 13ης και 14ης σύνταξης, τις 
παροχές στη δημόσια υγεία και ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί. Άμεση έκδο-
ση και καταβολή των συντάξεων κύριων και επικουρικών που εκκρεμούν,  
την χορήγηση των εφάπαξ στους Σιδηροδρομικούς που εκκρεμούν από το 
τέλος του 2013 και μετά και είναι δικά τους λεφτά. Κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών, φορομπηχτικών νόμων, άμεση ανα- κεφα-
λαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων. 
Δίνουμε τη μάχη οργανωμένοι στα Σωματεία μας στη Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. 
Πιο δυνατά στους αγώνες. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. 

Χαιρετισμός του Προέδρου
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρη Ραυτόπουλου

στη συγκέντρωση των Συνταξιούχων

Συνέχεια από σελίδα 1
Ομοσπονδιών τους. 
Ανάμεσα σε άλλα, με τη μαζική διαδήλωση, οι συνταξιούχοι πρόβαλαν αιτή-
ματα όπως επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης σε όλους, κατώτερη σύνταξη 
από 340 ευρώ σε 600 ευρώ, καμία περικοπή στο ΕΚΑΣ και καταβολή σε όλους 
τους δικαιούχους, καμιά περικοπή και αποκατάσταση στις συντάξεις χηρεί-
ας και αναπήρων, κατάργηση κάθε πληρωμής σε Υγεία, εξετάσεις, φάρμακα, 
άμεση πρόσληψη ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, απαγόρευση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία κ.ά. 
Το αγωνιστικό ραντεβού είχε οριστεί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, από 
όπου ξεκίνησε μια μεγάλη σε όγκο διαδήλωση, η οποία μέσω της Σταδίου κα-
τευθύνθηκε προς το Σύνταγμα. 
Με τα πανό των Συλλόγων και των Ομοσπονδιών τους, τις σημαίες και τα συν-
θήματά τους, έχοντας διανύσει πολλοί απ’ αυτούς εκατοντάδες χιλιόμετρα από 
την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Αίγιο, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, τη Χαλκίδα, δι-
αδήλωσαν με μαχητικότητα τα δίκαια αιτήματά τους. Όταν η κεφαλή της πο-
ρείας πλησίαζε στο ύψος της παλιάς Βουλής, τότε οι τελευταίοι διαδηλωτές, σε 
πυκνή διάταξη, έβγαιναν από την οδό Αθηνάς στην Ομόνοια, συγκροτώντας 
μια μεγάλη πανσυνταξιουχική διαδήλωση. 
Στη συγκέντρωση, δυναμικό παρόν, έδωσαν τα μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ». 
Πάλη για ανάκτηση απωλειών.
Ξεκινώντας την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση, ο Δήμος Κουμπούρης, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, εξέφρασε τη συμπαράσταση 
και την αλληλεγγύη των Ομοσπονδιών στους πληγέντες από το σεισμό της Λέ-
σβου και κάλεσε τους τοπικούς συλλόγους των συνταξιούχων  να συνδράμουν 
όπως μπορούν. «Είμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε τις συντάξεις μας, το δικαίω-
μα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  τις υπόλοιπες παροχές. Όλα αυτά τα 
έχουμε πληρώσει μια ζωή με το αίμα μας. Εμείς δεν τα δανειστήκαμε. Τα δου-
λέψαμε. Δεν είναι μόνο οι περικοπές που επέβαλαν. Στρατηγικός τους στόχος 
είναι να εξολοθρεύσουν την Κοινωνική Ασφάλιση».  
Κατήγγειλε ακόμα ότι η κυβέρνηση πλασάρει ως «αντίμετρο» τη ρύθμιση του 
χρέους, λέγοντας ότι «ρύθμιση έκαναν και οι προηγούμενοι, αλλά κούρεψαν 
τα αποθεματικά των Ταμείων, χρόνια λεηλατούσαν τις εισφορές μας και τις 
μετέτρεψαν σε θαλασσοδάνεια προς το κεφάλαιο. Η ρύθμιση του χρέους δεν 
σημαίνει ότι θα πάρουμε πίσω τις συντάξεις μας. Αλλά και η αντιπολίτευση η 
σημερινή, δεσμεύεται και αυτή ότι θα εφαρμόσει τα μέτρα στο ακέραιο, αν γίνει 
κυβέρνηση». 
Στη μεγάλη συγκέντρωση χαιρετισμό απηύθυναν οι Πρόεδροι, της «ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος, της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Π. Τά-
τσης, των συνταξιούχων του δημοσίου Χρ. Μπουρδούκης, των συνταξιούχων 
των ΕΛΤΑ Τ. Γεωργιάδης,  των συνταξιούχων ναυτεργατών Γ. Βρανάς και των 
συνταξιούχων εμπόρων Γωγώ Παπαδάκου.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συ-
νταξιουχικών Οργανώσεων επέδωσε το υπόμνημα με τα αιτήματά της στα κόμ-
ματα της Βουλής, πλην της φασιστικής Χρυσής Αυγής, καθώς και στο γραφείο 
του πρωθυπουργού. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/6/2017

Το Υπόμνημα των Συνεργαζομένων Συνταξιουχικών Οργανώσεων Αθήνας
κ. Πρωθυπουργέ
Κυρίες, Κύριοι Εκπρόσωποι των Κομμάτων

Οι Συνταξιουχικές οργανώσεις από το έτος 2009 έχουν πραγματοποιήσει εκατο-
ντάδες κινητοποιήσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές, σε όλη την χώρα, 
ενάντια στις αντισυνταξιουχικές - αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρμόσει 
όλες οι κυβερνήσεις σε βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων, του λαού. 
Οι περικοπές που έχουμε δεχθεί μέχρι σήμερα στις συντάξεις μας, στην υγεία, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις κοινωνικές μας παροχές είναι άδικες, κατα-
στρεπτικές και θανατηφόρες. Τα ταμεία μας τα λεηλάτησαν το κράτος για λογα-
ριασμό των επιχειρηματικών ομίλων και των τραπεζών και όχι οι συνταξιούχοι. 
Όλα αυτά συμπυκνώνονται στο Υπόμνημά μας που στις 20.1.17, επιδώσαμε στον 
κ. Πρωθυπουργό. Το κοινοποιούμε και σε εσάς με τα αιτήματα μας τα οποία πα-
ραμένουν στο ακέραιο.
Σε εκείνη την συνάντηση ο κ. Πρωθυπουργός μεταξύ των άλλων, μας έδωσε 
κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι, δεν θα μειωθούν άλλο οι κύριες συντάξεις 
μας και ότι θα αντιμετωπισθούν και ορισμένα επείγοντα ζητήματα των συνταξι-
ούχων.
Μετά από λίγο καιρό η υπόσχεση αυτή αποδείχθηκε ότι καμιά σχέση δεν είχε με 
την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση προχώρησε σε νέες καταστροφικές περικοπές, 
με βάση τον νόμο 4387/16 και τον νέο νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα 4472/17, 
με την εφαρμογή της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, την αβάσταχτη φορο-
λογία, τους αυτόματους κόφτες, με βάση τα αιματοβαμμένα πρωτογενή πλεο-
νάσματα.
Όλο το προηγούμενο διάστημα οι Συνταξιουχικές μας οργανώσεις πραγματο-
ποίησαν σε όλη την χώρα 35 συγκεντρώσεις και 20 στην Αττική, τρείς πανελ-
λαδικές συγκεντρώσεις, στην Θεσσαλονίκη 13.6.17, σήμερα στην Αθήνα, στις 
21.6.17 στην Κρήτη. Από παντού έρχεται η καταδίκη όλων των συνταξιούχων 
για τις αντισυνταξιουχικές, αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερ-
νήσεων και της σημερινής.
Το υπόμνημα με τα αιτήματα που καταθέσαμε στον κ. Πρωθυπουργό είναι προς 
διεκδίκηση στο ακέραιο.
Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι, τα αιτήματά μας είναι δίκαια, τις συντάξεις μας, 
τα δικαιώματα, στην υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική προ-
στασία και ασφάλιση τα έχουμε πληρώσει με την δουλειά μας και το αίμα της 
ζωής μας και τα διεκδικούμε μέχρι τέλους.
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε στην συνείδησή μας ότι μας έχει άδικα αφαι-
ρεθεί, δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή γιατί δεν δανειστήκαμε αλλά δου-
λέψαμε πολύ σκληρά και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τους αγώνες μας τόσο 
για εμάς αλλά και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που προορίζονται για δούλοι 
χωρίς συμβάσεις, ωράρια εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, υγεία. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ–ΕΛΤΑ–ΔΗΜΟΣΙΟΥ– ΟΣΕ–OAEE–ΝΑΤ–ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ–ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ



φ. 131 / ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017ΣΕΛΙΔΑ   -  4 ενοτητα

Την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της ΒΟΥΛΗΣ 
ενημέρωσαν οι Διοικητές των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

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…

Το συνταξιοδοτικό και η πορεία των δύο ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ 
και ΕΤΕΑΕΠ) μονοπώλησαν, την Τρίτη 20/6/2017, τη συζήτηση στην 

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που συνεδρίασε μαζί με την Ειδική Διαρ-
κή Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφά-
λισης. Μιλώντας στα μέλη των επιτροπών, ο διοικητικής του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Θανάσης Μπακαλέξης, τόνισε ότι από το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου εκδόθηκαν 9.000 νέας κύριες συντάξεις, ενώ 
στόχος είναι να καταβάλλονται 20.000 νέες συντάξεις κάθε μήνα (άλλωστε 
αν δεν επιτευχθεί ο στόχος μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να επιστρα-
φούν 860 εκατ. Ευρώ). Όσον αφορά την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ, ο κ. 
Μπακαλέξης επεσήμανε ότι το πρώτο πεντάμηνο του έτους εισπράχθηκαν 
από εισφορές μισθωτών ιδιωτικού τομέα 2,436 δισ. ευρώ (στόχος 2,207 δισ. 
ευρώ), από εισφορές μη μισθωτών 781 εκατ. Ευρώ (στόχος 708 εκατ. Ευρώ) 
και από εισφορές Δημοσίου 331 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έσοδα 405 
εκατ. ευρώ. 
Από την άλλη πλευρά, ο διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφά-
λισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), Θανάσης Καποτάς, ανέφερε ότι 
οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ αγγίζουν τις 
188.000 (62.000 είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις για εφάπαξ και 126.000 οι αι-
τήσεις συνταξιοδότησης) και για να αποπληρωθούν όλες απαιτούνται 980 
εκατ. ευρώ μαζί με τα αναδρομικά. 
Πάντως τα αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ ανέρχονται στα 5 δισ. ευρώ (2,5 δισ. 
ευρώ για το επικουρικό και 2,5 δισ. ευρώ για Ταμεία Πρόνοιας). 

ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Το τραγικό Σιδηροδρομικό δυστύχημα το Σάββατο 13 Μάη στο Άδενδρο  
Θεσσαλονίκης με τρεις νεκρούς (δύο συνάδελφοι και ένας επιβάτης), 

επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι η πολιτική που έχει κριτήριο το 
κέρδος, την απελευθέρωση των Σιδηροδρομικών μεταφορών, τις δραστικές 
μειώσεις σε προσωπικό,  τις ελλείψεις στη συντήρηση – επισκευή του δι-
κτύου και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, οδηγεί σε τέτοια 
δραματικά αποτελέσματα. 
Το τραγικό δυστύχημα στο Άδενδρο θα είχε αποφευχθεί αν λειτουργούσαν 
τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιαχείρισης. Την ευθύνη για τη μη 
λειτουργία των συστημάτων αυτών δεν την έχουν οι εργαζόμενοι, την έχουν 
οι εκάστοτε Διοικήσεις.
Το ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ», εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των συναδέλ-
φων, καθώς και στην οικογένεια του επιβάτη, που έχασαν τη ζωή τους και 
ευχόμαστε καλή ανάρρωση στους τραυματίες. 

Όπως, ήταν αναμενόμενο, για όσους δεν τρέφουν αυταπάτες για το 
ρόλο της δικαιοσύνης, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (ΓΔΕΕ) απέρριψε προσφυγή συνταξιούχων του ΟΤΕ για τις περικο-
πές που έγιναν στις συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, τα έτη 2010-
2014. 
Το ΓΔΕΕ, στην απόφασή του, θεωρεί ότι η  διασφάλιση της δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ είναι υπέρτερα αγα-
θά και δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια από τα δικαιώματα προσβάσεως 
στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και τις κοινωνικές υπηρεσίες των 
ανθρώπων και δη των συνταξιούχων. Το Δικαστήριο, επομένως, δέχτηκε 
ότι η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να περιοριστεί όπως προ-
βλέπει το άρθρο 52, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων, εφόσον τούτο δικαιολογείται από σκοπούς γενικού συμφέροντος 
που επιδιώκει η Ένωση και οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι και ανταποκρί-
νονται πραγματικά στους ως άνω σκοπούς. 
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των σκοπών αυτών και του άμεσου κινδύνου για 
τη φερεγγυότητα της Ελλάδας (!), σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ε.Ε., 
τα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί των 
δικαιωμάτων που επικαλούνται οι ενάγοντες και δεν συνιστούν, υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού, υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβα-
ση που θίγει την ίδια την ουσία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Κατά 
συνέπεια, το ΓΔΕΕ θεωρεί ότι το Συμβούλιο δεν εξέδωσε τις επίμαχες 
αποφάσεις κατά πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων άσκησης των 
εξουσιών του.
Επιπλέον το ΓΔΕΕ δεν δέχεται ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβιάζουν 
τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας, δεδομένου 
ότι εκδόθηκαν με σκοπό να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η δημοσιονο-
μική εποπτεία και να ειδοποιηθεί η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης 
του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατά-
στασης υπερβολικού ελλείμματος. Κατά συνέπεια, οι επίμαχες αποφάσεις 
εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ασκήσεως αρμοδιοτήτων που απονέμονται 
ρητώς στο Συμβούλιο με το άρθρο 126, παράγραφος 9, και το άρθρο 136 
ΣΛΕΕ.
Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε συνολικά την αγωγή. 
Για μια ακόμη φορά, αποδεικνύεται ότι η δικαιοσύνη αποτελεί μέρος του 
συστήματος και οι όποιες λύσεις θα δοθούν μόνο με τον οργανωμένο 
αγώνα των συνταξιούχων και των εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: Εφημ. Ναυτεμπορική, Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017

Το Ευρωδικαστήριο απορρίπτει τις αγωγές 
συνταξιούχων κατά των περικοπών

ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
Την Κυριακή, 28/5/2017, το σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» πραγματο-
ποίησε ημερήσια εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα ΒΑΣΤΑΣ, με απόλυτη 
επιτυχία. 

Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν την εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας και στη συνέχεια, όλοι μαζί, 
πήγαν για φαγητό και βόλτα στην περιοχή.

Την Κυριακή 25/6/2017, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» διοργάνωσε εκδρομή για το 
Λουτράκι, τον Όσιο Πατάπιο και τη Λίμνη ΗΡΑΙΟΥ. Οι συνάδελφοι 
που συμμετείχαν πέρασαν μια ευχάριστη ημέρα, όσοι επιθυμούσαν έκα-
ναν μπάνιο στη θάλασσα και ήπιαν το καφεδάκι τους στο Λουτράκι. 


