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Α γωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους συνταξιούχους 
τους, που πήραν μέρος στο πανελλαδικό συλλα-

λητήριο της Αθήνας το Σάββατο 14 Δεκέμβρη στέλνουν 
οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ – 
OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – 
ΠΕΣ/ΝΑΤ – ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ – ΠΟΣΕΑ/
ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ. 

Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν: 

«Οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής και του     
αγώνα, με τη μαζική συμμετοχή τους, την πειθαρχία και την 
αγωνιστικότητά τους στη συγκέντρωση και την πορεία προς 
το πρωθυπουργικό μέγαρο, μέσα σε αντίξοες καιρικές   
συνθήκες, με ακατάπαυστη βροχή και αέρα, έγραψαν μια 
ακόμη αγωνιστική σελίδα, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά 
τους για μια καλύτερη ζωή. 

H αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με αντιπροσω-
πεία αποτελούμενη από τους υπουργούς κ. Γεώργιο Γερα-
πετρίτη (Επικρατείας), κ. Ιωάννη Βρούτση (Εργασίας, ΚΑ), 
κ. Άκη Σκέρτσος (συντονισμός του κυβερνητικού έργου). 
Έθεσε όλα τα αιτήματα των συνταξιούχων, που αναφέρο-
νται αναλυτικά στο υπόμνημα της προς τον πρωθυπουργό, 
με αιχμή μπροστά στα Χριστούγεννα την άμεση καταβολή 
σε όλους τους συνταξιούχους της 13ης σύνταξης και τα 
παράνομα παρακρατηθέντα. Επίσης, έθεσε την απαίτηση 
των συνταξιούχων για συνάντηση με τον κ. πρωθυπουργό. 

Οι απαντήσεις που λάβαμε στα άμεσα αιτήματα δεν μας 
ικανοποιούν και μας δημιουργούν μεγαλύτερη ανησυχία. 
Δεν πήραμε θετική απάντηση για την άμεση καταβολή της 
13ης σύνταξης και την καταβολή των παράνομων παρα-
κρατηθέντων. 

Η ανησυχία μας μεγάλωσε από το ότι η κυβέρνηση   
ετοιμάζει για κατάθεση νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που 
θα διατηρεί όλες τις μέχρι σήμερα αντεργατικές διατάξεις 
και θα προσθέτει νέες, που ουσιαστικά καταργούν τον δη-
μόσιο - κοινωνικό της χαρακτήρα και την παραδίδουν στους 
ιδιώτες. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους υπουργούς 
για το σύνολο των αιτημάτων μας ήταν γενικές, δηλαδή    
ότι με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού θα γίνουν    

αναλογιστικές μελέτες και ό,τι προκύψει σε κύριες και επι-
κουρικές  συντάξεις θα αποδοθεί σε όλους τους συνταξιού-
χους (σ.σ. ανεξάρτητα από το αν έχουν καταθέσει αγωγές). 

Για την καταβολή των παράνομα παρακρατηθέντων που 
απαιτήσαμε άμεσα να αποδοθούν, η απάντηση ήταν ότι 
αυτό θα γίνει μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρα-
τείας και θα αποδοθούν με βάση ό,τι αυτή προβλέπει, σε 
όλους τους συνταξιούχους, δίχως δίκες και προαπαιτού-
μενα, αλλά με βάση της δημοσιονομικές δυνατότητες. 

Στο αίτημα μας για συνάντηση με τον κ. πρωθυπουργό, 
μάς δόθηκε η διαβεβαίωση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί 
μέσα στον Ιανουάριο. 

Από μεριάς της ΣΕΑ έγινε για μια φορά ακόμα καθαρό 
προς την κυβέρνηση ότι δεν υιοθετούμε την λογική ό,τι 
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 στηρί-
ξει τους αγώνες των συνταξιούχων. 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 συγκέντρω-
σή μας, αλλά γιατί σταθερά καλλιεργούν ψεύτικες προσδο-
κίες και αυταπάτες, αποπροσανατολίζοντας τους συντα-
ξιούχους. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση με καλεσμένους 
εκπροσώπους μεγαλοδικηγορικών γραφείων και συνδικαλι-
στές 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 στήριξαν με χρήσιμες νομικές  
συμβουλές και έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε αυτή την 
αθλιότητα. 

Κάνουμε έκκληση για μία ακόμη φορά σε όλους τους 
συνταξιούχους, κανένας να μη προσφύγει στα δικαστήρια.    

Ενόψει των εορτών ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλ-
φους και τις συναδέλφισσες 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». 

Η εκδήλωση για την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 
της ΠΕΣ-ΝΑΤ θα γίνει την Παρασκευή      

24 Γενάρη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία 
της Ένωσης με κρασί, μεζέδες και μουσική 

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:  

Σε αγωνιστική επαγρύπνηση διεκδικώντας     
τα δίκαια αιτήματά μας για μια καλύτερη ζωή 



 

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Πρόεδρος:  

Βρανάς Γιώργος 

Αντιπρόεδρος:  

Ζαφειρούδης Δημήτρης 

Γενικός Γραμματέας:  

Τσιουδάκης Γιάννης 

Ταμίας:  

Λαγάρας Γιώργος 

Τακτικά μέλη Δ.Σ.:  

Χαμπουλίδης Μιχάλης  

Φλάκας Αποστόλης  

Λεκκός Γιάννης 

Καλογεράς Τσαμπίκος-Νίκος 

Μπαμπασίδης Πασχάλης 

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.:  

Κεραμόπουλος Μιχάλης 

Σιδηρόπουλος Θανάσης 

Βασιλειάδης Γιάννης 

Παπαγεωργίου Γιώργος 

Πούλος Αλέκος 

Μελάς Παναγιώτης 

Μπέλεσης Νίκος 

Παπασπύρου Θόδωρος 

Χοροζίδης Παντελής 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τακτικά μέλη:  

Παπαγεωργίου Αποστόλης                                

Ψυχογιός Κώστας 

Πανάγος Δημήτρης 

Αναπληρωματικά μέλη:                                                    

Γαλέτσας Φώτης 

Μουμτζής Νότης 

Δεν πάει άλλο με το αίσχος στην Υγεία!  
Ακόμα χειρότερες συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους 

στην Υγεία διαμορφώνει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 
2020, με τον οποίο μειώνονται κατά επιπλέον 34 εκατ. ευρώ η χρη-
ματοδότηση των νοσοκομείων και κατά 4 εκατ. ευρώ τα κονδύλια 
για την Πρωτοβάθμια Υγεία, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην 
παραπέρα ιδιωτικοποίηση και  εμπορευματοποίηση του συστή-
ματος. 

Ρόλο «λαγού» ανέλαβε η ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, οργανώνοντας και σχετική φιέστα, που ματαίωσαν με 
την αποφασιστική κινητοποίησή τους η ΟΕΝΓΕ και Σωματεία  
εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. 

Επιδιώκουν την πλήρη μετατροπή της δημόσιας Υγείας, όπως 
και της Ασφάλισης, σε «μπίζνες» για τα κέρδη του κεφαλαίου, 
όπου το αστικό κράτος θα «εγγυάται» μόνο ένα «ελάχιστο βασικό 
πακέτο» που δεν θα αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη και από εκεί και 
πέρα θα κυριαρχεί πλήρως η λογική «όποιος έχει να πληρώσει…». 

Οι εργαζόμενοι και ο λαός μετατρέπονται σε «πελάτες» και 
«επενδυτές», που θα εξαναγκάζονται να αγοράζουν «πακέτα παρο-
χών» και «προϊόντα επιχειρηματικού κινδύνου», με τα οποία θα 
συνδέονται η περίθαλψη, οι συντάξεις τους κ.ο.κ., την ίδια ώρα 
που οι εισφορές τους, όπως τελικά και οι παροχές, θα γίνονται  
βορά στον χρηματιστηριακό τζόγο προς όφελος του κεφαλαίου. 

Είναι προκλητική η προσπάθεια όλα τα παραπάνω να παρου-
σιάζονται ως… «λύση» στη σημερινή άθλια κατάσταση που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και  οι ασθε-
νείς. Να παρουσιάζεται δηλαδή το φαρμάκι που μας έφερε μέχρι 
εδώ σαν γιατρικό! 

Αντίστοιχα προκλητική είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να 
παρουσιάσει ως «εμμονή της ΝΔ» αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική 
που βάθυνε και η δική του κυβέρνηση, εντείνοντας την υποχρημα-
τοδότηση στη δημόσια Υγεία, «απογειώνοντας» παραπέρα την 
«ευελιξία», εισάγοντας νέους «κόφτες» για την καρατόμηση των 
υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται «δωρεάν» κ.ά. 

Ο λαός πρέπει να απορρίψει συνολικά αυτήν την επίθεση, να 
μη συμβιβαστεί με την πολιτική που μεγαλώνει συνεχώς το χάσμα 
ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας και τις τεράστιες δυ-
νατότητες που προσφέρουν σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία. 
Να δυναμώσει τον αγώνα για αποκλειστικά κρατικό σύστημα   
Υγείας - Πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, με 
κριτήριο την κάλυψη των εργατικών - λαϊκών αναγκών και όχι τα 
κέρδη του κεφαλαίου! 

Εφάπαξ ψίχουλα από τα «ματωμένα» πλεονάσματα ... 

Π οσό που αντιστοι-
χεί στο 2,5% του 

πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος που φορτώνεται στις 
λαϊκές πλάτες θα μοιράσει 
η κυβέρνηση με τη μορφή 
εφάπαξ παροχή σε 307.000 
νοικοκυριά με περίπου 
1.000.000  μέλη.  

Το ποσό της «έκτακτης 
ενίσχυσης» διαμορφώνεται 
στα 700 ευρώ ανά νοικο-
κυριό και συνολικά θα μοι-
ραστούν 215 εκατ. ευρώ 
από τα 7 δισ. ευρώ που 
αναμένεται το φετινό ματωμένο πλεό-
νασμα στον κρατικό προϋπολογισμό. 

«Ωφελημένοι» από το επίδομα δια-
χείρισης της ακραίας φτώχειας, σύμ-
φωνα με τις  κυβερνητικές ανακοινώ-
σεις, θα είναι οικογένειες: 

 Με 4 τέκνα και άνω, με φορολογη-
τέο οικογενειακό εισόδημα, με βάση 
τις δηλώσεις έτους 2019, έως 20.000 
ευρώ. 

 Που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι 
άνεργος άνω των 12 μηνών, με τουλάχι- 

στον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και 
με φορολογητέο οικογενειακό 
εισόδημα έως 15.000 ευρώ. 

 Που και οι δύο γονείς άνεργοι, 
κάτω δηλαδή των 12 μηνών, με 
τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο 
τέκνο και φορολογητέο οικο-
γενειακό εισόδημα έως 15.000 
ευρώ. 

 Με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ, 
έως 24 ετών. 

    Να σημειωθεί ότι το εισοδη-
ματικό κριτήριο αναφέρεται στο 
«φορολογητέο» που προσδι-     

ορίζεται από τον φοροεισπρακτικό  
μηχανισμό και όχι στο πραγματικό 
εισόδημα, ενώ το άθροισμα 
των καταθέσεων όλων των μελών του 
νοικοκυριού να μην  υπερβαίνει τις 
20.000 ευρώ. 



 

Καρμανιόλα ο αντεργατικός             
προϋπολογισμός για το 2020 

Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε έναν ακόμα αντιλαϊκό, αντερ-
γατικό Προϋπολογισμό-Καρμανιόλα, που υλοποιεί όλες τις 
μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ και εξειδικεύει τα μεγέθη του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας. 

Ο προϋπολογισμός 2020 είναι ο πρώτος που συντάσσε-
ται σε συνθήκες ανάκαμψης μετά από 10 χρόνια κρίσης και 
παραμένει κομμένος και ραμμένος αποκλειστικά στον εξής 
στρατηγικό στόχο: Ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς 
ομίλους εις βάρος των εργαζόμενων.  

Είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η ανάπτυξη που «ευαγγελί-
ζονται» προϋποθέτει πάμφθηνη εργατική δύναμη, τσακισμένα 
δικαιώματα και σιγή νεκροταφείου από τους εργαζόμενους.  

Αυτόν τον προϋπολογισμό που κατευθύνει τα φορολογικά 
βάρη κατά 93% στα λαϊκά στρώματα και μόλις κατά 7% στο 
κεφάλαιο ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ. 

Την ίδια μέρα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Συνδικάτα 
και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις διαδήλω-
ναν ενάντια στον προϋπολογισμό - «καρμανιόλα». 

 Επιβαρύνονται με επιπλέον 800 εκατ. ευρώ φορολογία 
τα λαϊκά στρώματα, που σηκώνουν σχεδόν το 93% των 
φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ 
μόλις το 7% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τα 
νομικά πρόσωπα.  

 Φοροελαφρύνονται το κεφάλαιο και οι επιχειρηματικοί 
όμιλοι κατά 616  εκατ. ευρώ, με την μείωση του συντελεστή 
φορολογίας επιχειρήσεων από το 28% σε 24% και τη μείωση 
του φόρου επί των μερισμάτων στους μετόχους των επιχειρή-
σεων στο 5% από 10%. 

 Μειώνεται κατά 192 εκατ. ευρώ το κονδύλι για κύριες και 
επικουρικές συντάξεις στο φόντο του νέου ασφαλιστικού που 
θα λειτουργεί με όρους ατομικής «επένδυσης» και ρίσκου. 

 Φοροελαφρύνονται οι εργοδότες με μείωση των εργοδο-
τικών εισφορών κατά 123 εκατ. ευρώ τα οποία θα οδηγήσουν 
σε αντίστοιχη μείωση των οικονομικών πόρων των ασφαλι-
στικών ταμείων. 

 Μειώνονται οι παροχές για τους ανέργους και για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που αφορά ουσιαστικά την 
πρόληψη. Προβλέπονται περικοπές 4 εκατ. ευρώ, όταν ήδη 
οι ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας είναι τραγικές. 

 Μειώνονται κατά 173 εκατ. ευρώ τα επιδόματα των αναπή-
ρων. 

 Προβλέπεται αύξηση των κρατικών εσόδων κατά 557 
εκατ. ευρώ, με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
στο 30% για χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. 

Τα παραπάνω μέτρα είναι συνέχεια της κατακρεούργησης 
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όπως περιγρά-
φονται και στα νομοσχέδια της κυβέρνησης (φορολογικό και 
ασφαλιστικό). Πατούν στο στρωμένο έδαφος της ουσιαστική 
κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, του ότι ο 
κατώτερος μισθός συνεχίζει να καθορίζεται από υπουργικές 
αποφάσεις βάσει της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Στο ερώτημα που αναλογεί σε εμάς  
η απάντηση είναι μόνο μια! 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ                                           
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. 

«Σ τις κατευθύνσεις του 
αντιλαϊκού κρατικού 

προϋπολογισμού της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, είναι και προϋπο-
λογισμός του ΝΑΤ για το 2020, 
ο οποίος συζητήθηκε σε συνε-
δρίαση του ΔΣ του ΝΑΤ στις 28 
Νοέμβρη, τονίζουν τα σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και προσθέ-
τουν: 

«Ο εκπρόσωπος της ΠΕ-
ΜΕΝ κατήγγειλε και καταψήφι-
σε τον προϋπολογισμό του 
ΝΑΤ για το 2020, σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ 
του ΝΑΤ, μεταξύ των οποίων 
και οι εκπρόσωποι από τα 
ναυτεργατικά σωματεία της 
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρ-
χων Ε.Ν. (Θεοδόσης Ν.), και 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συ-
νταξιούχων Πλοιάρχων Ε.Ν. 
(Μηνδρινός Δ.), που ψήφισαν 
υπέρ. 

Με στοιχεία ανέδειξε ότι τα 
τεράστια ελλείμματα του ΝΑΤ, 
που μεταφέρθηκαν με την 
ένταξη του στον  ΕΦΚΑ, είναι 
αποτέλεσμα της διαχρονικής 
φιλοεφοπλιστικής πολιτικής 
των μέχρι σήμερα κυβερνήσε-
ων, με πάνω από 120.000 ναυ-
τεργάτες να εργάζονται χωρίς 
ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση, 

θύματα σε ένα διεθνές δουλε-
μπορικό κύκλωμα, που απομυ-
ζά πάνω από 240 εκατ. Δολά-
ρια «μαύρο» χρήμα. 

Για τις σύγχρονες «γαλέ-
ρες» που διαρκώς διευρύνο-
νται, έχει τεράστιες ευθύνες και 
ο εργοδοτικός - κυβερνητικός 
συνδικαλισμός της ΠΝΟ, συνε-
χίζει το βρώμικο ρόλο υπογρά-
φοντας συμφωνίες με τους 
εφοπλιστές ανά καράβι έναντι 
αμοιβής, για να μην εφαρμόζε-
ται η κλαδική ΣΣΕ και η κοινω-
νική ασφάλιση για όλους τους 
ναυτεργάτες, αποκομίζοντας από 
τις βρώμικες συναλλαγές 
4.694.285,52 ευρώ!!! για το 
2018. 

Με την εφαρμογή του νό-
μου 4387 του Κατρούγκαλου 
από τον Μάη του 2016, η πλει-
οψηφία των ναυτεργατών δεν 
έχει πάρει οριστική σύνταξη, η 
συντριπτική πλειοψηφία είναι 
με προσωρινή από 360 - 721 
ευρώ, αντίστοιχα κανένας δεν 
έχει πάρει επικουρικό και εφά-
παξ, ενώ σε ναυτεργάτες που 
τους έχουν παρακρατηθεί χρή-
ματα για αναβάθμιση, δεν τους 
έχει γίνει. 

Διεκδικούμε:   
Καθολική - Δημόσια και      
Υποχρεωτική Κοινωνική       

Στις κατευθύνσεις του αντιλαϊκού              

προϋπολογισμού της κυβέρνησης          

ΝΔ και ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ  

Μ ε βαθιά λύπη απο-
χαιρετίσαμε για το 

τελευταίο του ταξίδι τον αγωνι-
στή ναυτεργάτη Μήτσο Μανέτα, 
που στις 20/12 άφησε την τε-
λευταία του πνοή ανεπάντεχα 
στα επείγοντα κρατικού νοσο-
κομείου, πληρώνοντας τις συ-
νέπειες της υποστελέχωσης 
που έχει επιφέρει στις δημό-
σιες δομές υγείας η αντιλαϊκή 
πολιτική. 

Ο σ/φος Μήτσος γεννήθηκε 
το 1949 στο Περιστέρι Αττικής. 
Τέλειωσε το νυχτερινό γυμνά-
σιο και στη συνέχεια τη σχολή 
ασυρματιστών, δουλεύοντας 
στις οικοδομές. Ασυρματιστής 
στα ποντοπόρα πλοία, πάλεψε 
με τα κύματα, ενάντια στην 
εκμετάλλευση των ναυτεργα-
τών, την ασυδοσία των εφοπλι-
στών. Συνεπής αγωνιστής της 
τάξης του βρήκε τη θέση του 

στις γραμμές του ταξικού εργα-
τικού κινήματος. Στην απομα-
χία του εντάχθηκε στην ΠΕΣ-
ΝΑΤ, όπου διετέλεσε και μέλος 
του Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της 
ΠΕΣ-ΝΑΤ εκφράζουν τα βαθιά 
συλλυπητήρια τους στους οι-
κείους του, με την υπόσχεση 
συνέχισης του αγώνα για το 
δίκιο των ναυτεργατών, για ζωή 
με αξιοπρέπεια σε μια κοινωνία 
όπου θα έχει κριτήριο τις λαϊκές 
ανάγκες και όχι τα κέρδη των 
πλουτοκρατών. 

 

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 



 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ  

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ, 9 Οκτώ-
βρη 2019, χαιρετίζει τους χιλιάδες συνταξιούχους 
που συμμετείχαν στην παναττική κινητοποίηση την 
Τρίτη 1 Οκτώβρη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων. 

Επίσης χαιρετίζει όλους τους συνταξιούχους 
που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις 
στους καταπέλτες των πλοίων, των ταξικών ναυ-
τεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ.  

Οι ναυτεργάτες, με την καθολική συμμετοχή 
τους στις απεργίες στις 24 Σεπτέμβρη και 2    
Οκτώβρη και με τη δύναμη που δίνει η ταξική 
αλληλεγγύη, στραπατσάρισαν το δόγμα «νόμος και 
τάξη» που επιχείρησαν να επιβάλουν στα καράβια 
εφοπλιστές, κυβέρνηση και αστική Δικαιοσύνη 

Το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τις συντά-
ξεις. Είναι η προστασία των εργαζομένων από τον 
επαγγελματικό κίνδυνο, τα εργατικά ατυχήματα, η 
ασφάλιση των παιδιών μας, τα επιδόματα μητρότη-
τας, ασθένειας. Συνδέεται άμεσα με τις υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας υγείας που συνεχώς υποβαθμίζονται. 

Η προώθηση του «συστήματος των τριών πυλώ-
νων» αποτελεί στρατηγική δέσμευση της ΝΔ προς 
το μεγάλο κεφάλαιο, ώστε να απαλλαγούν οι επι-
χειρήσεις από το «βάρος» της κοινωνικής ασφάλι-
σης, με μείωση των εργοδοτικών εισφορών, τη  
μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και τη μετα-
τροπή των συντάξεων από κοινωνική σε ατομική 
υπόθεση. 

Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε: 
 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις 
και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ 
από τα 360 που είναι σήμερα. 

 Κατάργηση του νόμου 4387/16 -νόμος Κατρού-
γκαλου- και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 
Κανένας επανυπολογισμός στις συντάξεις. 

 Όχι στη μείωση του αφορολόγητου. 

 Άμεση απόδοση των πληρωμένων δώρων μας, όχι 
τα επιδόματα. 

 Ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων μας. Άμεση 
καταβολή των συντάξεων και επανέκδοση των  
εκκαθαριστικών. Άμεση κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης. 

 Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Κοινωνικής   
Ασφάλισης, δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους,  
κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματο-
ποίηση. 

 Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το 
αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαί-
σιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. 

 Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια 
και προαπαιτούμενα, ό,τι ακόμα οι κυβερνήσεις 
αυθαίρετα παρακρατούν σε κύριες – επικουρικές 
συντάξεις». 

 Ειδικά για τους ναυτεργάτες, επισημαίνουμε ότι 
«με την εφαρμογή του ν. 4387 από τον Μάη του 
2016, ελάχιστοι ναυτεργάτες έχουν πάρει οριστική 
σύνταξη. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι με προ-
σωρινή από 384 έως 721 ευρώ. Κανένας δεν έχει 
πάρει επικουρικό και εφάπαξ, ενώ σε ναυτεργάτες 
που τους έχουν παρακρατηθεί χρήματα για αναβάθ-
μιση, δεν τους έχει γίνει.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ. 

Η ΝΔ κάνει Χριστουγεννιάτικο «δώρο» 
στις ΗΠΑ τις βάσεις του θανάτου 

«Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καταγγέλλει τη βρώμικη 
προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να παραχωρήσει στις ΗΠΑ 
το Ελληνικό έδαφος, ως δώρο Χριστουγέννων. 

Συγκεκριμένα, η ΝΔ, παραμονές Χριστουγέννων, κατέθεσε στη 
Βουλή τη Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για την επέκταση των στρατι-
ωτικών βάσεων, που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβρη με τον 
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Πομπέο. Οι υπογραφές της συ-
γκεκριμένης συμφωνίας έπεσαν ενώ η Αθήνα είχε μετατραπεί σε 
φρούριο, με αποκλεισμένο το κέντρο επί δυο μέρες για να σουλα-
τσάρει ελεύθερα ο υπουργός των ΗΠΑ. 

Η συγκεκριμένη συμφωνία, που είχε προετοιμαστεί στο πλαίσι-
ο του "Στρατηγικού Διαλόγου" που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
με τον ''διαβολικά καλό'' Τραμπ, προβλέπει: 

- Τη διατήρηση και λειτουργία στρατιωτικών και βοηθητικών υπο-
δομών εντός των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, από τις ΗΠΑ 

- Την ενίσχυση των πολεμικών δυνατοτήτων της βάσης στη Σού-
δα, που υποστηρίζει ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανα-
τολή, στη Βόρεια Αφρική, στην ευρύτερη περιοχή. 

- Την ένταξη στον αμερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασμό των βάσεων, 
που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών στη Λάρισα, των ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο 
Μαγνησίας, καθώς και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που ήδη 
χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. 

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα της Ελλάδας πρέπει να δώ-
σουν άμεση απάντηση στους επικίνδυνους σχεδιασμούς κυβέρνη-
σης ΝΔ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Με αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα μπαίνει 
στο κέντρο του κυκλώνα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην 
περιοχή. Η μετατροπή της Ελλάδας σε πυριτιδαποθήκη των ΗΠΑ 
στην περιοχή σημαίνει αύξηση των κινδύνων για τον Ελληνικό 
λαό. 

Οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί δεν προσφέρουν ασφάλεια και 
προστασία, αλλά αιματοκυλούν τους λαούς της Μέσης Ανατολής, 
διέλυσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, καλλιεργούν τον εθνικισμό 
και υποκινούν πραξικοπήματα, στηρίζουν φασιστικά καθεστώτα. 
Με την ''προστασία'' των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ έγινε η εισβολή και κατοχή 
στην Κύπρο από την Τουρκία. Με τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ έγινε η επέμβαση στη Λιβύη, από όπου προέκυψαν οι σημερι-
νές επικίνδυνες εξελίξεις. Οι καθημερινές παραβιάσεις του Ελληνι-
κού εναέριου χώρου και η προκλητικότητα της αστικής τάξης της 
Τουρκίας, γίνονται παρουσία της αρμάδας του ΝΑΤΟ, που έχει 
σβήσει τα σύνορα στο Αιγαίο. 

Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε άμεση απά-
ντηση ενάντια στις βάσεις του θανάτου, ενάντια στην συμφωνία 
Ελλάδας - ΗΠΑ για την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων. 

- Να καταδικαστεί μαζικά και να αποσυρθεί η συμφωνία Ελλάδας - 
ΗΠΑ για την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων. 

- Να ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. 

- Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπερι-
αλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Αποδέσμευση από τις λυκο-
συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!». 



 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 

1/10: Στην παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων για τη μέρα 
του συνταξιούχου.  
5/10: Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πορεία στην Αμερικά-
νικη Πρεσβεία ενάντια στη συμφωνία για της Βάσεις που διοργά-
νωσε η ΕΕΔΥΕ.  
8/10: Παρέμβαση με το ΠΑΜΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.  
17,24/10: Στα συλλαλητήρια με το ΠΑΜΕ, ενάντια στο Πολυ-
νομοσχέδιο για παρέμβαση στα συνδικάτα και το ηλεκτρονικό φακέ-
λωμα, από εργοδοσία και κυβέρνηση. 
10/10: Μαζί με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ ενάντια στην εισβολή της Τουρκίας 
στη Συρία  
18/10: Δελτίο Τύπου για τη μη απόδοση του εφάπαξ στους   
δικαιούχους από κληρονομιά. 
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 

4/11: Στον Οίκο Ναύτου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και την εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των Ναυτεργατών.  
6/11: Στη συγκέντρωση και πορεία στο εφετείο τις Αθήνας με 
τις ταξικές δυνάμεις κατά την απολογία του αρχηγού της ναζιστικής 
εγκληματκής Χρυσής Αυγής.  
7,12/11: Με σωματεία και μαζικούς φορείς του Πειραιά στην 
COSCO, στον ΟΛΠ και στο υπουργείο Ναυτιλίας, ενάντια στους 
σχεδιασμούς επιχειρηματιών - κυβέρνησης για το λιμάνι.  
16,17/11: Κατάθεση στεφανιού στο Πολυτεχνείο και συμμετοχή 
στην αντιιμπεριαλιστική πορεία του Πολυτεχνείου στην Αμερικα-
νική πρεσβεία.  
30/11: Στο Συλλαλητήριο για το Ασφαλιστικό που ετοιμάζεται 
να φέρει η κυβέρνηση τον Γενάρη. 
11/11: Στη σύσκεψη Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και 
Συνδικάτων για το συλλαλητήριο στης 30/11. 
13/11: Μαζί με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ σε οργανωτική σύσκεψη για το     
συλλαλητήριο στις 30/11. 
27,29/11: Στις συνεδριάσεις της ΣΕΑ για οργανωτικά μέτρα για 
το συλλαλητήριο 30/11 και το Πανελλαδικό συλλαλητήριο 14/12. 
06/11: Έκδοση ανακοίνωσης μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της 
ΣΕΑ για το συλλαλητήριο στης 30/11, για την Κοινωνική  Ασφάλιση. 
18/11: Μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία εκδώσαμε  
ανακοίνωση για τη συγκέντρωση στις 30/11. 
29/11: Μαζί με τα συνταξιουχικά σωματεία του Πειραιά διακίνη-
ση ανακοίνωσης της ΣΕΑ στην κεντρική Αγορά. 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 

04/12: Σε παράσταση διαμαρτυρίας του Ε.Κ. Πειραιά ενάντια 
στον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας οικογένειας εργαζόμενου. 
4,11/12: Στη συνεδρίαση της ΣΕΑ για την οργάνωση του πανελ-
λαδικού συλλαλητηρίου συνταξιούχων στις 14/12.  
10/12: Συμμετοχή στην παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων για 
το όργιο νοθείας στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ. 
10/12: Συμμετοχή στην εκδήλωση του ελληνοκουβανικού συλ-
λόγου ενάντια στον αποκλεισμό από τις ΗΠΑ. 
12/12: Καταγγελία Δ.Τ. ενάντια στην απαλλοτρίωση των κατα-
σκηνώσεων του Οίκου Ναύτου από τον δήμο Νέας Μάκρης. 
14/12: Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Συνταξιούχων κάτω από      
βροχή και συνάντηση με τους Υπουργούς Επικρατείας, Εργασίας - 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τον συντονιστή του κυβερνητικού έργου.  
18/12: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ενάντια στον   
αντιλαϊκό προϋπολογισμό. 
19/12: Με τα ταξικά σωματεία του χώρου έκδοση Δ.Τ. – Καταγ-
γελίας για την αθωωτική πρόταση της εισαγγελέα Αδαμαντίας    
Οικονόμου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 
23/12: Με τα Ταξικά σωματεία του χώρου έκδοση Δελτίο Τύπου 
στήριξης της απεργίας των εργαζομένων στον Όμιλο του ΟΤΕ. 
23/12: Με τα Ταξικά σωματεία του χώρου έκδοση Δελτίο Τύπου 
ενάντια στην απαγόρευση των διαδηλώσεων. 
17,18,30/12: Συμμετοχή στην παρέμβαση στην ΠΝΟ με τα  
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ ενάντια στις από-
πειρες νομιμοποίησης του οργίου νοθείας στην ΠΝΟ. 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Στις πολιτικές που μαυρίζουν τη ζωή μας           
αντιτάσσουμε την ενότητά μας, με οργάνωση και 
αγώνα. Καθήκον όλων και καθενός ξεχωριστά        
το οργανωτικό δυνάμωμα του σωματείου μας,       

η εγγραφή νέων μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.             

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ: 

 Δε θα ζητήσουμε άδεια από τα                        
αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους            

για να διαδηλώνουμε απέναντι τους! 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Μετά τον περιορισμό του δικαιώματος της απερ-
γίας και της εκτεταμένης τρομοκράτησης και κατα-
στολής, η κυβέρνηση της ΝΔ προκαλεί ακόμα μια 
φορά με την προσπάθεια της για τον περιορισμό των 
κινητοποιήσεων . 

Διαμορφώνουν το έδαφος ώστε να δημιουργη-
θεί κλίμα ενάντια στις εργατικές - συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, που οργανώνουν διεκδικούν και 
παλεύουν την πολιτική Εφοπλιστών, βιομήχανων, 
μεγαλοεργοδοτών. 

Αξιοποίησαν το κρεσέντο από ΜΜΕ τις τελευ-
ταίες μέρες για να δημιουργήσουν το άλλοθι. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως αντιμετωπίζουν τους 
αγώνες μας οπού ο κατάλογος είναι μακρύς με απο-
φάσεις για παράνομες - καταχρηστικές απεργίες, 
καταστολή, διώξεις συνάδελφων και πολιτικές επι-
στρατεύσεις. 

Αξιοποιούν όλο το νομικό οπλοστάσιο, που 
έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι για να μην κινητοποιού-
νται οι εργαζόμενοι και όσο αυτό δεν μπορεί να μας 
κάμψει προωθούν τον κοινωνικό αυτοματισμό για 
να στρέψουν τους εργαζομένους και τους αυτοαπα-
σχολουμένους ενάντια στους αγώνες. 

Σήμερα όπως και σε προηγούμενες προσπάθειες 
για τον περιορισμό των διαδηλώσεων βρωμίζουν με 
την λάσπη τους τον ελληνικό λαό βαφτίζουν τον 
θύτη θύμα ότι οι διαδηλώσεις φταίνε για το λουκέτο 
στα μικρομάγαζα και όχι η δική τους πολιτική,  υπέρ 
των μονοπωλίων με δυσβάστακτους φόρους που 
οδηγεί στην απόγνωση χιλιάδες μικρούς εμπόρους 
σε όλη την χώρα. 

Περισσεύει το θράσος τους αν νομίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
τους πρόκειται να βάλουν δοσομετρητή στη μορ-
φή και το περιεχόμενο των αγώνων τους. Δε θα 
ζητήσουν άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνή-
σεις τους για να διαδηλώνουν απέναντι τους.  

Οι αγώνες δε μπαίνουν στο γύψο. Οι εργαζό-
μενοι θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε σκέψη και 
προσπάθεια που έχει στόχο να τους βάλει φίμω-
τρο και σε γυάλα. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ 
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ              

Για τις καθυστερήσεις στα         
ραντεβού του Οίκου Ναύτου 

Παρέμβαση στον Διευθυντή του Κέ-
ντρου ΠΕΔΥ Πειραιά στο κτίριο του 
«Οίκου Ναύτου» πραγματοποίησαν 5 
Νοέμβρη εκπρόσωποι των σωματείων 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ μετά από καταγγελίες 
ναυτεργατών για την μεγάλη καθυστέ-
ρηση κλεισίματος ραντεβού με για-
τρούς. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να 
κλείσει κάποιος ραντεβού με ενδοκρινο-
λόγο περιμένει μέχρι και δύο μήνες, ενώ 
δεν υπάρχει η ειδικότητα του ουρολό-
γου σε όλη την 2η Υγειονομική Περιφέ-
ρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 

«Οι ανάγκες για πρόσληψη ιατρικού 
προσωπικού είναι μεγάλες» τονίζουν τα 
ναυτεργατικά Σωματεία προσθέτοντας 
ότι «τα οξυμένα προβλήματα στην Υγεία, 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
συνολικά στην Κοινωνική Ασφάλιση θα 
ενταθούν με τις περικοπές από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό για το 2020 και το 
νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρ-
νηση της ΝΔ». 

Τα Σωματεία απαιτούν την άμεση 
λύση με την πρόσληψη ιατρικού προσω-
πικού, με μόνιμη σταθερή εργασία, που 
να καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλι-
σμένων. Διεκδικούν - αγωνίζονται για 
Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν 
Υγεία για όλους. 

Για τη μη καταβολή του εφάπαξ 
αποθανόντων ναυτεργατών 

Τη μη καταβολή του εφάπαξ αποθα-
νόντων ναυτεργατών καταγγέλλουν δι-
καιούχοι λόγω κληρονομικότητας, επει-
δή δεν υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος 
του υπουργείου Εργασίας που να καθο-
ρίζει τα ποσοστά των δικαιούχων με 
βάση το ν.4387/2016. 

Σε ανακοίνωσή τους, 18 Οκτώβρη, 
τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ επισημαίνουν την 
τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι 
ναυτεργάτες και οι οικογένειές τους με 
την εφαρμογή του ν.4387 από τον Μάη 
του 2016. 

«Ελάχιστοι έχουν πάρει οριστική 
σύνταξη, η συντριπτική πλειοψηφία 
είναι με προσωρινή από 384-768 ευρώ 
μεικτά, αντίστοιχα κανένας δεν έχει πά-
ρει επικουρικό και εφάπαξ, ενώ σε ναυ-
τεργάτες που τους έχουν παρακρατηθεί 
χρήματα για αναβάθμιση, δεν τους έχει 
γίνει», τονίζουν και καλούν τους ναυ-
τεργάτες, τους εργαζόμενους, να συνεχί-
σουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα 
για ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες, για την υπερά-
σπιση της απεργίας και των συνδικαλι-
στικών δικαιωμάτων. 

Ν έα δεδομένα για βασικές 
παραμέτρους του νόμου 

Κατρούγκαλου δημιουργούν οι πέ-
ντε αποφάσεις της  Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας που 
εκδόθηκαν στις 4 Οκτώβρη 2019 
σχετικά με τη λειτουργία του ΕΦΚΑ 
(εισφορές αυτοαπασχολούμενων, 
ύψος ανταποδοτικής σύνταξης), τη 
δημιουργία του ενιαίου ταμείου επι-
κουρικών συντάξεων (ΕΤΕΑΕΠ) και 
τις περικοπές που επιβλήθηκαν το 
καλοκαίρι του 2016 στις επικουρικές 
συντάξεις, με τη σχετική ΚΥΑ της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για όσους 
συνταξιούχους είχαν άθροισμα κύρι-
ας και επικουρικής σύνταξης πάνω 
από 1.300 ευρώ μεικτά. 

Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΣτΕ 
κρίνει ότι το ύψος των εισφορών για 
την κύρια σύνταξη αυτοαπασχολού-
μενων, ελεύθερων επαγγελματιών και 
αγροτών είναι υψηλό, καθώς είναι 
τριπλάσιο σε σύγκριση με αυτό των 
μισθωτών (20% έναντι 6,33%). Αντί-
στοιχη κρίση διατυπώνει και για την 
εισφορά Υγείας. Το ΣτΕ παραπέμπει 
το ζήτημα αναπροσαρμογής των  
εισφορών σε νέο νόμο, χωρίς όμως 
να θέτει ζήτημα αναδρομικότητας σε 
αυτήν την προσαρμογή. Ταυτόχρονα, 
κρίνει συνταγματική την ένταξη όλων 
των παραπάνω ασφαλισμένων, κα-
θώς και των δημοσίων υπαλλήλων, 
σε ένα ενιαίο Ταμείο μαζί με τους  
μισθωτούς (ΕΦΚΑ). 

Ενστάσεις διατυπώνει το ΣτΕ 
όσον αφορά τη συγκρότηση και τη 
λειτουργία του ΕΤΕΑΕΠ, αναφέρο-
ντας ότι δεν υπήρξε σχετική αναλο-
γιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα 
του κλάδου της επικουρικής ασφάλι-
σης και ότι σύμφωνα με τον νόμο 
4387/2016 και όσα προβλέπει για 
το ύψος των επικουρικών συντάξε-
ων, δεν εξασφαλίζεται η επάρκεια 
των παροχών, δηλαδή των χορη-
γούμενων συντάξεων. 

Αντισυνταγματική κρίνει το ΣτΕ τη 
μείωση των «παλιών» επικουρικών 
συντάξεων σε περίπου 260.000    
συνταξιούχους, οι οποίοι λάμβαναν 
άθροισμα κύριας και επικουρικής πο-
σό άνω των 1.300 ευρώ μεικτά.        
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά 
επιπλέον 130.000 περίπου «νέους»  
συνταξιούχους, που έχουν υποβάλει 
αίτηση συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑ-
ΕΠ από την ψήφιση του νόμου Κα-
τρούγκαλου και μετά, καθώς κρίθη-
καν αντισυνταγματικά τόσο ο επανυ-
πολογισμός και η περικοπή των ήδη 
καταβαλλόμενων συντάξεων το 2016, 
όσο και ο τρόπος υπολογισμού των 
νέων συντάξεων. 

Ωστόσο, παρά την ακυρότητα 
της σχετικής ΚΥΑ, το ΣτΕ δεν δίνει 
τη δυνατότητα αναδρομικής ισχύ-

ος στην απόφασή του και ως εκ 
τούτου δεν δίνει τη δυνατότητα 
στους συγκεκριμένους συνταξιού-
χους να απαιτήσουν τις μέχρι τώ-
ρα απώλειές τους. 

Επιπλέον, το ΣτΕ αμφισβητεί το 
ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης 
(μέρος της κύριας σύνταξης) που 
καθορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου, 
θεωρώντας τους συντελεστές ανα-
πλήρωσης χαμηλούς και μη αντα-
ποδοτικούς με βάση τις εισφορές 
των ασφαλισμένων. Όπως σημειώ-
νει στην απόφασή του, ο ν. 4387 με 
τα συγκεκριμένα ποσοστά αναπλή-
ρωσης «οδηγεί στη χορήγηση αντα-
ποδοτικής συνταξιοδοτικής παρο-
χής, η οποία τελεί σε προφανή δυ-
σαναλογία προς τις ανωτέρω απο-
δοχές, ενόψει του ότι το  υψηλότερο 
ποσοστό αναπληρώσεως των εν 
λόγω αποδοχών είναι κατώτερο του 
50%, και προς τις καταβληθείσες με 
βάση τις αποδοχές αυτές εισφο-
ρές». 

Αξιοποιώντας τις αποφάσεις του 
ΣτΕ, ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρού-
τσης δήλωσε ότι «προετοιμαζόμαστε 
μεθοδικά ώστε να οικοδομήσουμε 
πάνω στις αποφάσεις της Δικαιοσύ-
νης ένα δίκαιο, βιώσιμο και ανταπο-
δοτικό ασφαλιστικό σύστημα», σε μια 
τοποθέτηση σχεδόν ίδια με αυτές που 
έκαναν οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙ-
ΖΑ όταν ετοίμαζαν τον νόμο - λαιμη-
τόμο.  

Το «νέο Ασφαλιστικό» που 
προωθεί η ΝΔ είναι η παραπέρα 
ιδιωτικοποίηση της επικουρικής 
ασφάλισης, ενώ οι όποιες προ-
σαρμογές σε εισφορές κ.λπ. δεν 
οδηγούν σε πραγματική ανακού-
φιση και ανάκτηση απωλειών για 
συνταξιούχους και ασφαλισμέ-
νους, καθώς είναι δεδομένη η 
θέση της κυβέρνησης -όπως και 
του ΣΥΡΙΖΑ- για συνολική μείωση 
της συνταξιοδοτικής δαπάνης τα 
επόμενα χρόνια. 

Η  πείρα  από τη δράση των 
εργαζομένων και των συνταξιού-
χων δείχνει το δρόμο της κλιμά-
κωσης της ταξικής πάλης, κινη-
τήρια δύναμη για να ικανοποιη-
θούν οι σύγχρονες ανάγκες της 
εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων. 

ΣτΕ για τον νόμο λαιμητόμο Κατρούγκαλου:  

Χωρίς αναδρομική ισχύ οι αποφάσεις για                         
τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις 


