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Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
εύχεται στους
συνάδελφους & συναδέλφισσες
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Σ

την πεπατημένη των μνημονιακών νόμων και την κάλυψη των σκληρών περικοπών στις συντάξεις
που επιβλήθηκαν από το 2012, κινείται η απόφαση 1403-7/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας για
τα αναδρομικά του 11μηνου Ιούνης 2015, Μάης 2016, στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των
δώρων. Υπενθυμίζουμε ότι με το νόμο 4714/2020 η κυβέρνηση απέδωσε μόνο τα αναδρομικά στις κύριες
συντάξεις για το 11μηνο ενώ αρνήθηκε να αποδώσει τις περικοπές στα δώρα και στις επικουρικές συντάξεις. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ μόνο όσοι συνταξιούχοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι 31
Ιουλίου 2020 δικαιούνται τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των τριών δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα, θερινής άδειας) για το 11μηνο από 11/6/2015 έως 11/5/2016 που έγιναν με τους μνημονιακούς
νόμους 4051/12 και 4093/12. Από την άλλη το ΣτΕ αποφάσισε ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά
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ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνεχίζεται
το «φαγοπότι» των επιδοτήσεων

Ά

φθονο «ζεστό» χρήμα και προνόμια συνεχίζει
να προσφέρει απλόχερα η κυβέρνηση της ΝΔ
στους επιχειρηματικούς ομίλους, από τη λεηλασία
του λαού. Μετά τους εφοπλιστές, τις αεροπορικές
εταιρείες και άλλους, τώρα σειρά έχουν και οι σιδηροδρομικές εταιρείες να εισπράξουν ως ενίσχυση
εκατοντάδες εκατομμύρια, όπως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ,
δηλαδή ο ιταλικός κολοσσός «Ferrovie Dello Stato
Italiane».
Με σύμβαση που επικυρώθηκε στην Ολομέλεια της
Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία, η σιδηροδρομική εταιρεία θα τσεπώσει 750 εκατομμύρια
ευρώ για να εκτελεί δρομολόγια στις δήθεν «άγονες γραμμές» με ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας. Η
σύμβαση έχει ισχύ για 15 χρόνια, στη διάρκεια των

οποίων η εταιρεία θα εισπράττει κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και «αναπροσαρμογή» προς τα πάνω. Όσο για το ποιες είναι
οι «άγονες γραμμές», είναι χαρακτηριστικό ότι μία
απ' αυτές είναι το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη!
Για να μην ξεχνιόμαστε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ιδιωτικοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, αφού
πρώτα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε «σπάσει» τον
ΟΣΕ σε εταιρείες, με την κυβέρνηση της ΝΔ να ολοκληρώνει το έγκλημα. Πρόκειται για εξελίξεις που
απορρέουν από τη στρατηγική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των σιδηροδρόμων, προκειμένου ανεμπόδιστα να εξασφαλίζονται νέα πεδία κερδοφορίας
στους ομίλους.

Επισκεφτείτε το ανανεωμένο site μας https://trenotita.gr/
για άμεση, έγκυρη και πληρέστερη ενημέρωση

Η

Αυξήσεις στις συντάξεις
από 1/1/2023

κυβέρνηση ανακοίνωσε αυξήσεις έως 6% στις
συντάξεις από 1/1/2023, έπειτα από 12 σχεδόν
χρόνια παγώματος. Για να μην ξεχνάμε το πάγωμα
των συντάξεων μέχρι το 2021 συμφώνησαν και ψήφισαν το νόμο 4336/2015 τα κόμματα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ. Στη συνέχεια με νεότερους νόμους πάγωσαν εκ νέου τις συντάξεις μέχρι
31/12/2022. Σημειωτέων ότι οι απώλειες για τους συνταξιούχους από το πάγωμα των συντάξεων τα δύο
αυτά χρόνια, ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Το ανακοινώσιμο ποσό αύξησης από τη μεριά της κυβέρνησης
έως 6% την περίοδο αυτή, είναι περίπου το ήμισυ του
πληθωρισμού που τρέχει επίσημα τον Αύγουστο με
11,1% (πηγή EUROSTAT) και όπως όλα δείχνουν η
αύξηση του πληθωρισμού θα συνεχιστεί. Άρα λοιπόν
η αναφερόμενη αύξηση θα πρέπει να είναι με βάση
τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου του 2022 και όχι με
βάση τα σημερινά δεδομένα. Την αύξηση αυτή που
έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση δεν θα δοθεί σε όσους
συναδέλφους συνταξιούχους έχουν προσωπική διαφορά εφόσον αυτή ξεπερνά το ποσό της αύξησης.
Στην πράξη, τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ύψος
της προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι δεν θα τα
λάβουν, με αποτέλεσμα οι συντάξεις τους να παραμένουν «παγωμένες».

Ε

Νομικός Σύμβουλος
με διπλή ιδιότητα

νημερωθήκαμε από δημοσίευση καθημερινής
εφημερίδας (εφημερίδα των συντακτών) ότι στις
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δημοσίου και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμμετείχε νομικός σύμβουλος που εργάζεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται ως πληρεξούσιος και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση
δημόσιας υπηρεσίας που υπογράφτηκε μεταξύ της κυβέρνησης και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και επικυρώθηκε στην
ολομέλεια της Βουλής, ύψους 750 εκατομμύρια ευρώ
για 15 χρόνια. Για να εκτελεί δρομολόγια στις δήθεν
«άγονες γραμμές» με ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας.
Το ερώτημα που προκύπτει για κάθε πολίτη αυτής της
χώρας και ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς είναι τίνος τα συμφέροντα εκπροσωπούσε
ο συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τη διπλή
ιδιότητα που δεν συνάδει και με τη δεοντολογία;
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ενοτητα

Στοιχεία για τη
φαρμακευτική δαπάνη

ποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη, που φανερώνουν μια ακόμα πηγή αιμορραγίας για το εισόδημα των συνταξιούχων, σε
συνθήκες μάλιστα που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τον ΙΟΒΕ, οι ασθενείς πλήρωσαν το 2020 πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ
από την τσέπη τους για φάρμακα. Από αυτά, τα 639 εκατ. ήταν «συμμετοχή» για
φάρμακα που συνταγογραφούνται από τον ΕΟΠΥΥ και άλλα 939 εκατ. για φάρμακα που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ ή για φάρμακα που ενώ τα αποζημιώνει,
είναι ασύμφορη η επίσκεψη στον γιατρό για να τα συνταγογραφήσει, επομένως
οι ασθενείς προτιμούν να τα πληρώνουν εξολοκλήρου από την τσέπη τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι πάνω από μισό δισ. ευρώ δαπανάται για αυτά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, που κοστίζουν κατά μέσο όρο 7 ευρώ, αφού η επίσκεψη
σε γιατρό για να τα «γράψει» κοστίζει από 10 ευρώ και πάνω. Τα στοιχεία αυτά
καταγράφονται την ίδια περίοδο που η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα επιβεβαίωνε την «ανταγωνιστικότητά» της και τον «εξαγωγικό της προσανατολισμό», με τις περισσότερες εταιρείες να εμφανίζουν αύξηση στα κέρδη τους, να
προαναγγέλλουν νέες επενδύσεις και γραμμές παραγωγής, αξιοποιώντας όλα τα
«επενδυτικά εργαλεία» που τους εξασφαλίζουν η σημερινή και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις. Τέτοια στοιχεία φανερώνουν την «πολιορκία» των αναγκών του
λαού ακόμα και για τα στοιχειώδη που αφορούν στην επιβίωσή του. Μια «πολιορκία» βέβαια απαραίτητη για να τροφοδοτείται η κερδοφορία των ομίλων του
κλάδου, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τη διατροφή, την Ενέργεια κ.ο.κ., με τα
γνωστά ολέθρια αποτελέσματα που βλέπουμε ειδικά τους τελευταίους μήνες.

Α

Επέκταση των ΣΔΙΤ
με τις Ιδιωτικές Κλινικές

ντί να ενισχυθεί και να θωρακιστεί το - ρημαγμένο από την κυβέρνηση
- δημόσιο σύστημα Υγείας, με την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση,
προσωπικό και υποδομές, αντί σε ώρα ανάγκης να επιταχθεί χωρίς όρους και
προϋποθέσεις ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας, το κράτος εξαγγέλλει επέκταση
των ΣΔΙΤ με τις ιδιωτικές κλινικές. Αξιοποιεί δηλαδή την πανδημία ως μια
ακόμα «ευκαιρία» για να επιταχύνει δρομολογημένες αντιδραστικές αλλαγές
σε βάρος της υγείας του λαού, για χάρη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στην προκειμένη περίπτωση των μεγάλων κλινικών. Αυτών δηλαδή που τα δυόμισι προηγούμενα χρόνια χρηματοδοτήθηκαν αδρά από το
κράτος για να παραχωρήσουν λιγοστές κλίνες, όπου μεταφέρονταν ασθενείς
άλλων παθήσεων ή νοσηλεύονταν τα πλέον ήπια περιστατικά με Covid, και
μάλιστα με προσωπικό αποσπασμένο από το δημόσιο σύστημα Υγείας που
φυτοζωεί!
Το ίδιο έργο ετοιμάζεται να ανεβάσει ξανά από Σεπτέμβρη η κυβέρνηση, κάνοντας επιτακτική ανάγκη να της χαλάσει ο λαός τα σχέδια, ψηλώνοντας
τον πήχη των αγώνων και των διεκδικήσεων για πραγματική προστασία της
υγείας, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας με έμφαση στην
πρόληψη.

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

για τις περικοπές των κύριων συντάξεών τους για το 11μηνο 11/6/2015 έως
11/5/2016 ανεξάρτητα αν είχαν προσφύγει σε δικαστήρια ή όχι και αποδόθηκαν
τον Οκτώβρη του 2020.
Η απαράδεκτη απόφαση του ΣτΕ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους συνταξιούχους. Έγκριτοι εργατολόγοι δηλώνουν ότι «πρόκειται για μια απόφαση
που εφαρμόζει τη θεωρία περί του κράτους των δικαστών».
Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας στις 15 Ιουλίου 2020 δήλωνε: «θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές, δεν χρειάζεται να τρέχουν σε
δικηγόρους. Χρειάζεται μόνο να έχουν λίγη υπομονή καθώς δεν τίθεται κανένα
θέμα παραγραφής».
Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να εμπαίζει τους συνταξιούχους και
να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αποδοθούν
τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Τίποτε άλλο, τίποτε λιγότερο,
δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους συνταξιούχους.
Έχει ηθικό χρέος ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και μετά τη συγκεκριμένη
δήλωση του κυβερνητικού του εκπροσώπου κ. Πέτσα, όπως την αναφέραμε
παραπάνω, να αποδώσει τα αναδρομικά στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους
για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις.
Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν, θα δώσουν ηχηρή απάντηση σε όσους τους
εμπαίζουν.

Ο
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Τερατώδεις αυξήσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα

ι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τις νέες χρεώσεις του ρεύματος που
θα ισχύσουν τον Σεπτέμβρη, επιβεβαίωσαν ότι η ξέφρενη πορεία των τιμών
στο έδαφος της απελευθερωμένης αγοράς Ενέργειας δεν έχει τέλος. Μόλις σε
δύο μήνες, δηλαδή για τους λογαριασμούς Αυγούστου και Σεπτέμβρη, η αύξηση
στην τιμή της κιλοβατώρας ξεπερνά ακόμα και το 1.000%, συγκριτικά με τις
χρεώσεις του Ιούλη!
Αυτό έρχεται ως συνέπεια του νέου τρόπου τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τα τέλη Ιούλη και περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της περιβόητης ρήτρας αναπροσαρμογής (αυτής που υποτίθεται ότι
...κατάργησε η κυβέρνηση) στην τελική τιμή της κιλοβατώρας. Σε συνδυασμό με
τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και βέβαια τον «τζόγο»
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι τιμές του ρεύματος οδηγούν σε «μπλακάουτ»
ενόψει του χειμώνα.
Οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά νοικοκυριά παίρνουν ήδη μια πρώτη γεύση από
τους «έναντι» λογαριασμούς του Αυγούστου που αρχίζουν να καταφτάνουν,
στους οποίους έχουν ενσωματωθεί οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν στα τέλη
Ιούλη. Το νέο μπουγιουρντί που ανακοινώθηκε, αφορά στους λογαριασμούς που
θα λάβουμε στα τέλη Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη.
***
Υπολογίζοντας:
- Το πόσο κόστιζε η κιλοβατώρα πριν τον νέο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή τον
Ιούλη του 2022 (οι τιμές στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ίδιες με εκείνες
του Ιούλη και του Αυγούστου του 2021 για την πλειοψηφία των νοικοκυριών με
σταθερό τιμολόγιο).
- Το πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα μετά τον νέο τρόπο υπολογισμού, με την ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, δηλαδή για τον Αύγουστο του 2022
και
- το ποιες είναι οι νέες τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον μήνα
Σεπτέμβρη του 2022,
...αυτό που προκύπτει είναι μία τερατώδης αύξηση του κόστους της κιλοβατώρας που φτάνει ακόμα και το 1.000%.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία:
- Από τον Μάρτη του 2021 έως τον Ιούλη του 2022, η τιμή της κιλοβατώρας
κυμαινόταν από 0,068 ευρώ - 0,102 ευρώ, με μέσο όρο τιμής της κιλοβατώρας
στα 0,085 ευρώ.
- Τον Αύγουστο του 2022 οι προμηθευτές ανακοινώνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 0,486 ευρώ - 0,68 ευρώ, με μέσο όρο τιμής της κιλοβατώρας στα
0,583 ευρώ.
- Τον Σεπτέμβρη του 2022 οι προμηθευτές ανακοινώνουν νέες αυξήσεις που
κυμαίνονται από 0,788 - 1,0864 ευρώ, με μέσο όρο τιμής της κιλοβατώρας στα
0,9372 ευρώ.
Από τον Ιούλη του 2022 λοιπόν μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2022 η μέση τιμή της
κιλοβατώρας αυξήθηκε κατά 1.002%.
Ακόμα κι αν αφαιρέσουμε από τις αυξήσεις των τιμών τη νέα επιδότηση που
ανακοινώθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή τα 0,639
ευρώ ανά κιλοβατώρα, η μέση αύξηση στην τιμή της κιλοβατώρας από τον Ιούλη του 2022 στον Σεπτέμβρη του 2022 φτάνει το 350,8%!
***
Αυτό το τελευταίο από μόνο του αποκαλύπτει το μέγεθος της κοροϊδίας της
κυβέρνησης. Που ανακοίνωσε δήθεν μέτρα «στήριξης» των νοικοκυριών, που
όμως είναι ένα ακόμα πακέτο χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων της
Ενέργειας!
Και δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση, την ώρα που έλεγε πως θα μοιράσει τον
Σεπτέμβρη 1,9 δισ. στους επιχειρηματίες της Ενέργειας από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή χρήματα του λαού, ανακοίνωσε και ένα νέο χαράτσι που θα
εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος για να λειτουργεί ως δεξαμενή
χρηματοδότησης των ομίλων!
Αυτόν τον μηχανισμό τον βάφτισαν «μόνιμο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου», ο οποίος θα τροφοδοτείται από έναν νέο αποθεματικό λογαριασμό. Στην
πραγματικότητα, πρόκειται για αναπροσαρμογή των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και οι καταναλωτές που πλήρωναν 0,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα τώρα θα πληρώνουν 1,7 λεπτά!
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Νέες υπέρογκες ανατιμήσεις τον Σεπτέμβρη σε βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης
Η

κούρσα της ακρίβειας δεν έχει τελειωμό και
μετά τις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα τον
Αύγουστο, ακολουθεί ένα νέο κύμα τον Σεπτέμβρη,
που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στους συνταξιούχους, στα λαϊκά νοικοκυριά.
Εκατομμύρια σπίτια βιώνουν τον Γολγοθά εδώ και
μήνες. Σε κάποια προϊόντα οι ανατιμήσεις φτάνουν
ακόμα και το 40%, ενώ ο πληθωρισμός «τρέχει» με
σπασμένα φρένα, στο 11,1%.
Την ίδια στιγμή, οι υπέρογκοι λογαριασμοί του ρεύματος, που έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν με τη νέα
τιμολόγηση και την ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στις βασικές χρεώσεις, αναμένεται να
δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μείγμα που δεν έχει
τέλος.
Μάλιστα, την Πέμπτη 25 Αυγούστου σημειώθηκε
ιστορικό υψηλό ρεκόρ στην τιμή του φυσικού αερίου, που έφτασε τα 314 ευρώ η μεγαβατώρα. Η
αντίστοιχη περσινή τιμή (Αύγουστος 2021) ήταν
27 ευρώ! Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο σημειώθηκε
αύξηση 1.066%. Επιπλέον, η τιμή χονδρικής στην
ηλεκτρική ενέργεια έφτασε στα 402 ευρώ η μεγαβατώρα στην Ελλάδα, όταν η αντίστοιχη τιμή τον

Αύγουστο του 2021 ήταν 121,72 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ένα χρόνο 230%!
Στο μέτωπο των ανατιμήσεων, τουλάχιστον 40 κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης έχουν ή πρόκειται
να σημειώσουν αύξηση της τιμής τους έως και 20%
σε δύο δόσεις, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, φέρνοντας
νέες περικοπές στις αγορές των πολιτών, οι οποίοι
πλέον φροντίζουν να αγοράσουν τα άκρως απαραίτητα για το νοικοκυριό τους.

Ένας στους δύο κόβει τα ψώνια του

Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι συνταξιούχοι
και τα λαϊκά νοικοκυριά αποτυπώνεται εν μέρει από
στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες καταναλωτικών τάσεων. Σύμφωνα με αυτά, υπάρχει επιδείνωση
του καταναλωτικού κλίματος λόγω της ακρίβειας,
ενώ ακόμα χειρότερη αναμένεται η κατάσταση το
δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Οι αυξήσεις τιμών κυρίως στην Ενέργεια διαλύουν
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οδηγούν σε
περικοπές αγορών, με σκοπό τα νοικοκυριά να καλύψουν λογαριασμούς πάγιων υποχρεώσεων. Η αρνητική επίδραση του κόστους Ενέργειας στην αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών έχει οδηγήσει 1 στους 2

Έλληνες καταναλωτές να έχει μειώσει τις δαπάνες
του για αγορά προϊόντων.
Μάλιστα, οι πληρωμές λογαριασμών για πάγια έξοδα φαίνεται ότι αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη
δαπάνη ως ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος των
νοικοκυριών, οδηγώντας σε ψαλίδι τις υπόλοιπες
δαπάνες. Η κατάσταση θα χειροτερεύσει, δεδομένου ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί οι νέες χρεώσεις
από τους προμηθευτές για το ηλεκτρικό ρεύμα για
τον μήνα Αύγουστο.

Συναντήσεις της ΣΕΑ με τα Κοινοβουλευτικά κόμματα
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, στο πλαίσιο ανάδειξης των αιτημάτων των συνταξιούχων, πραγματοποίησε
σειρά επαφών με κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο προηγούμενο φύλλο μας είχαμε αναφερθεί στη συνάντηση με τον Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Επαφές, επίσης έγιναν με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, την Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25.

ΜΕ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ
ΟΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ ΠΕΣ ΝΑΤ – ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
– ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ συναντήθηκαν την
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στον χώρο της Βουλής με
κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αποτελούμενο από τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιώργο Μουλκιώτη, την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο Νάντια Γιαννακοπούλου, την
Διευθύντρια Πολιτικού Γραφείου Προέδρου ΠΑΣΟΚ
– Κινήματος Αλλαγής Έλενα Αναστασίου και τον Διευθυντή ΚΟ Αθανάσιο Γλαβίνα.
Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι της χώρας, όπως οι περικοπές συντάξεων και
κοινωνικών παροχών, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην
απονομή συντάξεων και οι επιπτώσεις της ακρίβειας
στην αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων.
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων επεσήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης αύξησης των κύριων
και επικουρικών συντάξεων, της ταχείας έκδοσης των
συντάξεων και της απόδοσης στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις της θεσμοθετημένης υπέρ αυτών συνδρομής καθώς και γενικότερα ζητήματα στήριξης του
κοινωνικού κράτους.
Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής,
ενημέρωσαν για την έγκαιρη ανάδειξη των προβλημάτων που ταλανίζουν τους συνταξιούχους μέσω της

Σ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΑ ME ΜΕΡΑ25

Από τη συνάντηση με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και κατάθεσης
τροπολογιών. Ειδική αναφορά έγινε στις πρωτοβουλίες τους σχετικά με την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός
νέου ΕΚΑΣ, την υποχρέωση της Κυβέρνησης να δώσει τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές
επικουρικών συντάξεων και δώρων σε ΟΛΟΥΣ τους
συνταξιούχους, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, του ζητήματος της αναδρομικής φορολόγησης των συνταξιούχων, την μη αύξηση των ορίων
ηλικίας μειωμένης συνταξιοδότησης στο Δημόσιο που
επιχειρεί η Κυβέρνηση. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι
του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εξέφρασαν την διαχρονική στήριξη της παράταξης στα δίκαια αιτήματα
των συνταξιούχων και δεσμεύτηκαν να συνεχίζουν
τον αγώνα για την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων τους.

Πάνω από 11% ο πληθωρισμός και τον
Αύγουστο βυθίζοντας στη φτώχεια το λαό

τα ύψη παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και τον Αύγουστο, σύμφωνα
με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, βυθίζοντας περαιτέρω τα λαϊκά
νοικοκυριά στην ακρίβεια και την φτώχεια. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός τον
Αύγουστο έφτασε στο 11,1% στην Ελλάδα για τον σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, ο μέσος πληθωρισμός
εκτιμάται 9,1% τον Αύγουστο του 2022, από 8,9% τον Ιούλιο σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Είναι φανερό ότι με τον πληθωρισμό σε τέτοια
ύψη, τα μέτρα-ψίχουλα που σχεδιάζει να εξαγγείλει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ,
όπως και τα προηγούμενα που πήρε, δεν θα προλάβουν καν να φτάσουν στα
πορτοφόλια των συνταξιούχων και των εργατικών – λαϊκών οικογενειών, καθώς
η αυξανόμενη ακρίβεια θα τα εξανεμίσει. Μάλιστα, η κυβέρνηση επικαλείται τα
δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας, όμως ακόμα και τα ψίχουλα που δίνει,
προέρχονται από την άγρια φορολογία του λαού, ο οποίος θα κληθεί να τα επιστρέψει στο άμεσο μέλλον, με άμεσους ή έμμεσους φόρους. Γι’ αυτό είναι άμεση
ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα, να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας,
όπως ο λιγνίτης κόντρα στις κατευθύνσεις της ΕΕ για την «πράσινη ανάπτυξη»,
να καταργηθεί το χρηματιστήριο Ενέργειας, κατάργηση της έμμεσης φορολογίας
και της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων συναντήθηκε, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 με τους
βουλευτές του ΜΕΡΑ25, Κλέωνα Γρηγοριάδη (Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών) και Μαρία
Απατζίδη (Α΄ Ανατολικής Αττικής) όπου
τους εκτέθηκαν τα προβλήματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων, οι οποίοι πλήττονται από τις συνεχιζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές, όχι μόνον της σημερινής Κυβέρνησης
αλλά και όλων των προηγούμενων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ME
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε την
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 με τον Πρόεδρο του
κόμματος και βουλευτή Λάρισας, Κυριάκο
Βελόπουλο, ο οποίος έκανε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, τέλη Ιουνίου με θέμα: «Αιτήματα των συνταξιούχων προς διαφύλαξη
ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής».

Νέο σοκ για τα νοικοκυριά με αύξηση φόρων
στα καύσιμα από 1/1/2023

Α

ποκαλύπτεται ξανά ο ρόλος της «πράσινης ανάπτυξης» στο χαράτσωμα του
λαού - Απαλλάσσονται μονοπώλια ΑΠΕ, εφοπλιστές και αεροπορικές! Καταιγίδα αυξήσεων στους φόρους αλλά και επιβολή νέων φόρων στην Ενέργεια
από 1.1.2023 περιλαμβάνει Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται
να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στις 26 Σεπτέμβρη. Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα τερατούργημα, που έρχεται μέσα σε συνθήκες έντασης της ενεργειακής φτώχειας και εκτόξευσης του κόστους της Ενέργειας, να αυξήσει τη φορολογία σε ενεργειακά προϊόντα, όπως για παράδειγμα
στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στο υγραέριο κ.λπ., ενώ την ίδια
στιγμή απαλλάσσει προκλητικά από τη φορολογία τα μονοπώλια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τους εφοπλιστές, τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και
άλλες κατηγορίες!
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Εκκρεμείς Συντάξεις: Χωρίς ντροπή

Δ

εν περνάει βδομάδα που το υπουργείο Εργασίας να μην ανακοινώνει και
μια νέα «πρόοδο» στο ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων και ότι όπου να
'ναι «τελειώνει» με τις ληξιπρόθεσμες. Την ανακοίνωση αυτή επανέλαβε ο
υπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την Ασφάλιση, όπου διάνθισε το κυβερνητικό αφήγημα περί «αποτελεσματικότητας» των κυβερνητικών πολιτικών
με «αυξήσεις στις συντάξεις» που θα δοθούν το 2023. Αυτά τα λέει σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που περιμένουν χρόνια να λάβουν τις πενιχρές
συντάξεις τους, και το πρόβλημα διαιωνίζεται από κυβέρνηση σε κυβέρνηση
και από υπουργό σε υπουργό. Τα επαναλαμβάνει χωρίς ντροπή στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι «πληρώνουν» κάθε χρόνο περί τα 8,5 δισ. ευρώ
για τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν εδώ και 10 χρόνια. Μόνο η οριστική
περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης τους αφαιρεί 4,4 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η
κατάργηση του ΕΚΑΣ αφαιρεί από τους χαμηλοσυνταξιούχους άλλα 850 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Όσο για τις αυξήσεις που διαφημίζει ο υπουργός
για το 2023, αυτές για μεγάλο αριθμό συνταξιούχων θα είναι μόνο λογιστικές,
καθώς θα λειτουργήσει η λεγόμενη «προσωπική διαφορά» που νομοθέτησε ο
ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε η ΝΔ ως κυβέρνηση. Αλλά και οι ελάχιστοι συνταξιούχοι που θα δούνε κάποια χρηματική αύξηση, αυτή θα είναι μόνο ονομαστική,
αφού ο καλπάζων πληθωρισμός και η ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια σε βασικά
αγαθά την έχουν ήδη εξανεμίσει. Άνθρακες λοιπόν ο «θησαυρός» για τους συνταξιούχους, που δεν πιάνονται κορόιδα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, καθώς ξέρουν ότι ακόμα και τα ελάχιστα που αναγκάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα του οργανωμένου αγώνα που συνεχίζεται.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τον
«προσωπικό γιατρό» και στην Αττική
Άνοιξε από 1/9/2022 η πλατφόρμα για την εγγραφή στον «προσωπικό γιατρό»
στις Περιφέρειες Αττικής και Νότιου Αιγαίου. Ο σχετικός ιστότοπος (https://
ehealth.gov.gr/p-rv/p) είναι ήδη ανοιχτός από 1η Αυγούστου στις περισσότερες
Περιφέρειες και πλέον γίνονται εγγραφές και στην Αττική.
Με την πλατφόρμα αυτή εκατομμύρια άνθρωποι κατανέμονται σε ελάχιστους
«προσωπικούς γιατρούς», με σκοπό οι τελευταίοι να λειτουργήσουν ως «πύλη
εισόδου», δηλαδή ως «κόφτης» για την πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες Υγείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, περισσότεροι από 2.100.000 πολίτες
έχουν εγγραφεί στον «προσωπικό γιατρό», ωστόσο οι διαθέσιμοι γιατροί που
έχουν κάνει σχετική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ είναι μόλις 3.209.
Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να προβλέψει ποινές και χαράτσια,
προκειμένου να εκβιάσει την εγγραφή. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι από
1/10/2022 οι μη εγγεγραμμένοι σε «προσωπικό γιατρό» θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή κατά 10% στη φαρμακευτική δαπάνη, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές
παροχές (επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής
τους). Από 1/1/2023 η πρόσθετη συμμετοχή προσαυξάνεται κατά 10% ακόμα.
Επίσης, όσοι εγγραφούν θα έχουν από 1/1/2023 προτεραιότητα κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες
μονάδες Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αλχημείες με τους δείκτες
Εντάξει, κατανοούμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει
κλίμα αισιοδοξίας για την οικονομία και την ανάγκη της να συντηρεί
φρούδες ελπίδες στον λαό ότι υπάρχει φως στο τούνελ και ότι θα δει
κι αυτός «καλύτερες μέρες»... Οι αλχημείες της όμως με τους δείκτες
της οικονομίας που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ είναι προκλητικές και την
εκθέτουν. Για παράδειγμα, τις προάλλες έγινε πρώτη είδηση η θετική
μεταβολή του ΑΕΠ, 7% για το α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το
αντίστοιχο περσινό, πυροδοτώντας ένα προπαγανδιστικό μπαράζ για το
πόσο καλά τα καταφέρνει η κυβέρνηση στην οικονομία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Μόνο που πέρυσι την ίδια εποχή η αγορά ήταν κλειστή
λόγω των lockdowns της πανδημίας και η οικονομική δραστηριότητα
ήταν εντελώς «παγωμένη»! Επομένως, οτιδήποτε και να συγκρίνει κανείς, το αποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεί να είναι. Ακόμα κι έτσι, όμως, τι
σχέση έχουν οι δείκτες αυτοί με την πραγματικότητα που ζει καθημερινά
ο λαός και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη; Με την ακρίβεια και την
ενεργειακή φτώχεια, με τις χαμηλές συντάξεις και μισθούς. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πιστέψει τις «διαβεβαιώσεις» της
κυβέρνησης ότι για δικό του όφελος ...κοπιάζει να ανακάμψει η οικονομία. Η ακρίβεια, η φτώχεια, η δουλειά - λάστιχο, η ανεργία, είναι η άλλη
όψη της ίδιας βάρβαρης πολιτικής που μοιράζει προνόμια και χρήμα με
ουρά στο κεφάλαιο, στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης», επιβεβαιώνοντας ότι ο λαός πληρώνει για τα κέρδη του σε ανάπτυξη και κρίση.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/10/2022
Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Σωματείου μας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που τόσο μας
έλειψαν τα τελευταία δύο χρόνια και λαμβάνοντας υπόψιν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, συνεχίζει με τη διοργάνωση εκδρομής στα ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Αναχώρηση από την Καρόλου
στις 7.30π.μ., με ενδιάμεσ η στάση για καφέ, επίσκεψη στο σπίτι που
γεννήθηκε ο Αγ. Γεράσιμος, ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στο
όμορφο κεφαλοχώρι της ορεινής Κορινθίας, το απόγευμα επίσκεψη στο
Ξυλόκαστρο για καφέ και βόλτα και επιστροφή στην Αθήνα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ:
Ο υπεύθυνος των εκδρομών μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα για
τεχνικούς λόγους ή και για την βελτίωσή του. Επίσης, οι στάσεις μπορεί
να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκδρομής, αν κριθεί απαραίτητο από
τον υπεύθυνο της εκδρομής.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2105238509 – 2105230829.
Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ, ενώ για τα μη μέλη είναι
10,00 ευρώ

Υποκρισίας το ανάγνωσμα
«Αν μειώσουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, δεν θα έχουμε λεφτά για
συντάξεις και επιδόματα». Αυτό το ψευτοδίλημμα αναμασούν κυβερνητικά
στελέχη, εξετάζοντας αν ο «δημοσιονομικός χώρος» επαρκεί για τη συνέχιση
της επιδότησης στο ρεύμα ή για κάποια «παρέμβαση» στα καύσιμα κ.ο.κ. Της
υποκρισίας το ανάγνωσμα δηλαδή... Αλήθεια, όμως: Από πού κι ως πού οι ειδικοί φόροι - που αποτελούν τους κατεξοχήν πιο άδικους για τα λαϊκά στρώματα - μαζεύονται για να γίνουν συντάξεις και επιδόματα; Πώς γίνεται την ώρα
που συντάξεις και επιδόματα κουτσουρεύονται από παντού, οι ειδικοί φόροι
να έχουν εκτιναχθεί όλα αυτά τα χρόνια; Πώς γίνεται οι συνταξιούχοι και οι
εργαζόμενοι να συνεχίζουν με κάθε προϋπολογισμό να πληρώνουν πάνω από
95% των φόρων; Ας αφήσουν τα παραμύθια για το «φιλεύσπλαχνο» αστικό
κράτος, που τάχα μαζεύει τους φόρους για να τους μοιράσει κατόπιν «ακριβοδίκαια» σε συνταξιούχους και φτωχούς. Το «ταμείον» είναι μόνιμα μείον για τον
λαό και τις ανάγκες του και μόνιμα γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Ξανά επιβεβαιώνεται πως για να ανακουφιστεί πραγματικά ο λαός από την
ακρίβεια, όπως με την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, χρειάζεται
να αμφισβητήσει τις «εξισώσεις» και τα «θεωρήματα» του κεφαλαίου και να
πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για να πάρει ανάσα ο λαός.

Διακοπές για λίγους
Ανακοινώθηκαν οι 200.000 δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για
όλους», οι οποίοι προέκυψαν μετά από κλήρωση. Μόνο «όνομα και πράγμα»
δεν είναι το πρόγραμμα αφού με τις αιτήσεις να φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για πρόγραμμα... «Τουρισμός μόνο για 1 στους 6». Για
τους 1 εκατομμύριο που δεν τους χαμογέλασε η κληρωτίδα έχουν για παρηγοριά
τη νέα κλήρωση που εξήγγειλε η κυβέρνηση για ακόμη 200.000 δικαιούχους, η
οποία όμως θα γίνει τέλη Σεπτέμβρη, αναβάλλοντας ουσιαστικά με αυτόν τον
τρόπο τις φετινές τους διακοπές. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς το ποσό που επιδοτείται είναι μόλις 150 ευρώ και αποκλειστικά για διαμονή, ενώ έχουν εκτοξευθεί
και τα έξοδα μετακίνησης (ακτοπλοϊκά, βενζίνη κ.λπ.), με το λαϊκό εισόδημα
να αιμορραγεί ποικιλοτρόπως. Οι έρευνες άλλωστε δείχνουν ότι 1 στους 2 δεν
θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Εντέλει αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι
καμιά ουσιαστική συμβολή στην ικανοποίηση της λαϊκής ανάγκης για διακοπές
δεν έχουν τα επιδοτούμενα προγράμματα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι
επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους από τα κέρδη που θα αποκομίσουν
από το κατά τ' άλλα «τουριστικό θαύμα» της χώρας.

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
Η υπάλληλος του ΕΦΚΑ κα Μουνδράκη που επεξεργάζεται τα εφάπαξ και τις
δευτερεύουσες απολαβές για τους σιδηροδρομικούς αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και υποχρεώθηκε να απουσιάσει από την εργασία της.
Η διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν την αντικατέστησε, με αποτέλεσμα τα εφάπαξ και
οι δευτερεύουσες απολαβές να μην εκδίδονται, για όσο διάστημα η υπάλληλος
βρισκόταν σε ανάρρωση.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της απαξίωσης και της σοβαρής έλλειψης προσωπικού που την ευθύνη την έχει η διοίκηση του ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση.
Σας ενημερώνουμε ότι η εξαιρετική αυτή υπάλληλος επέστρεψε στην εργασία
της και της ευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία της.

