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Μ εγαιεηψδεο θαη κε παικφ θαη αγσληζηηθφηεηα ήηαλ ε πα-
λειιαδηθή ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ζην Μαμίκνπ ηεο 

έλσζεο καο καδί κε ηηο ςνεπγαζόμενερ ςνηαξιοςσικέρ Οπγα-
νώζειρ ζηηο 24 Ηνχλε κε ηε καδηθή παξνπζία ζπληαμηνχρσλ απφ 
φιε ηελ Διιάδα απφ ηνλ Έβξν κέρξη ελ Κξήηε πνπ έθηαζαλ ζηελ 
Αζήλα γηα λα δηαηξαλψζνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηελ αληηζπληαμη-
νπρηθή πνιηηηθή ηεο ζεκεξηλήο φζν θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξ-
λήζεσλ. Βξνληνθσλάμακε ηελ αληίζεζε καο ζηελ θαηαβαξάζξσζε 
ησλ ζπληάμεσλ γηα ηηο νπνίεο πιεξψλακε κηα δσή. Απαηηήζακε 
ιεθηά γηα ηηο πληάμεηο θαη ηελ Τγεία θαη φρη γηα επηδνηήζεηο ζηνπο 
βηνκήραλνπο, ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ηα ΝΑΣΟηθά πνιεκηθά ζρέδηα θαη 
αληηπαξαζέζεηο. Γηαηξαλψζακε φηη αξλνχκαζηε ηα παηδηά θαη ηα 
εγγφληα καο λα γίλνπλ «θξέαο γηα ηα θαλφληα» γηα ηε γεσζηξαηεγη-
θή αλαβάζκηζε ηεο Διιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ψζηε λα ιεζηεχεη θαη 
ηνπο γεηηνληθνχο ιανχο. 

Γηαδειψζακε ελάληηα ζηηο πεξηθνπέο θαη ηελ αθξίβεηα πνπ καο 
θαηαηξψεη ην εηζφδεκα, δηεθδηθψληαο απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο, επη-
ζηξνθή ηεο 13εο θαη ηεο 14εο ζχληαμεο, απνξξίπηνληαο ηα ςίρνπ-
ια ηεο θνξντδίαο. 

Ζ πνξεία μεθίλεζε απφ ηα Πξνπχιαηα, ζηε ζπλέρεηα πέξαζε 
απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, φπνπ ηα ζπλζήκαηα θαηά ησλ πεξη-
θνπψλ ησλ ζπληάμεσλ δφλεζαλ ηελ αηκφζθαηξα, θαη θαηάιεμε 
ζηελ Βνπιή, φπνπ αληηπξνζσπεία ησλ ςνεπγαζόμενων ςνηα-
ξιοςσικών Οπγανώζεων επέδσζε ην ππφκλεκα κε ηα αηηήκαηά 
ηνπο ζηα θφκκαηα. 

Απαιτήσαμε: 
 Να δνζνχλ απμήζεηο ηψξα πνπ ε αθξίβεηα ηζαθίδεη θφθαια, θαη 
φρη ην 2023, απμήζεηο ζε φιεο ηηο ζπληάμεηο, θχξηεο θαη επηθνπξηθέο, 
ζε φιν ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ, καδί κε ην πνζφ 
ηεο ιεγφκελεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο. 

 Καηψηαηε ζχληαμε ζηα 650 επξψ, άκεζε έθδνζε ζπληάμεσλ, λα 
ζηακαηήζεη ε θνξντδία κε ηα ινγηζκηθά θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο 
πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη, λα ζηακαηήζνπλ νη πεξηθνπέο ζηα εθάπαμ. 

 Να γίλνπλ πξνζιήςεηο γηαηξψλ, λνζειεπηψλ ζηα λνζνθνκεία, λα 
αλνίμνπλ απηά πνπ έρνπλ θιείζεη. Να δεκηνπξγεζνχλ παληνχ δε-
κφζηεο δνκέο νίθσλ επγεξίαο. 

 Να θαηαξγεζνχλ ε αληεξγαηηθή - αληηιατθή - αληηαζθαιηζηηθή 
λνκνζεζία θαη ε θνξνιεζηεία. Άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ 
αθξίβεηα. 

Ζ πνξεία είρε πξνγξακκαηηζηεί λα θαηαιήμεη ζην Μέγαξν Μαμί-
κνπ, άιια ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηεο Βξπμέιεο, 
θαη αθνχ ε γξακκαηεία ηνπ καο δηαβεβαίσζε φηη ζηηο επφκελεο 
κέξεο ζα θιεηζηεί ξαληεβνχ δελ θαηαιήμακε εθεί. Αλεμάξηεηα κε ην 
αλ ζα θιεηζηεί ηειηθά ε ζπλάληεζε ζα καο βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο. 
Γελ ζα ζηακαηήζνπκε κέρξη λα παξζνχλ κέηξα κε βάζε ηηο αλά-
γθεο καο θαη δελ πινπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα καο. 

 Παλμός και αγωνιστικότητα στην πανελλαδική 
συγκέντρωση και πορεία των συνταξιούχων 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ           
ΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΥΕΔΙΑ                

ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 
Δίλνπλ θαη παίξλνπλ ηα ζελάξηα γηα ην «Δηεζλέο 

Δίθαην» ηε «Δεκνθξαηία» θαη ηα «Αλζξώπηλα δη-
θαηώκαηα» πνπ ιαλζάξνπλ Κπβέξλεζε, Αζηηθά 
θόκκαηα θαη εθεκεξίδεο γηα λα ζπζθνηίζνπλ ηηο 
πξαγκαηηθέο αηηίεο θαη λα ζηνηρίζνπλ ηνπο ζπληα-
μηνύρνπο θαη γεληθά ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο δηθνύο 
ηνπο ζηόρνπο. 

Κξύβνπλ ηελ πξαγκαηηθή αίηηα ηνπ ηκπεξηαιη-
ζηηθνύ πνιέκνπ πνπ μεδηπιώλεηαη ζην έδαθνο ηεο 
Οπθξαλίαο θαη πνπ δελ είλαη άιιε από ηνλ αληαγσ-
ληζκό γηα ην κεξίδην ζηελ αγνξά ηνπ νξπθηνύ 
πινύηνπ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ αγσγώλ θαη ησλ δηθηύ-
σλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, γηα ηα γεσπνιηηηθά 
ζηεξίγκαηα θαη ηηο ζθαίξεο επηξξνήο. Απηά είλαη 
ζην κάηη ησλ δύν ζηξαηνπέδσλ ιεζηώλ εδώ θαη 
ρξόληα, θαη ησλ ΗΠΑ, ΝΑΣΟ, ΕΕ από ηε κηα θαη 
ηεο Ρσζίαο από ηελ άιιε πνπ αμηνπνηεί 
«αληηθαζηζηηθά» ζπλζήκαηα θαη ηε γξακκή ηεο 
«πξνζηαζίαο ησλ ιαώλ ηνπ Νηνλκπάο» γηα λα δη-
θαηνινγήζεη ηελ απαξάδεθηε ζηξαηησηηθή εηζβνιή. 

Επηινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη άιισλ αζηηθώλ 
θνκκάησλ γηα λα θαηαθηήζνπλ κεγαιύηεξα κεξίδηα 
ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκό νη εθνπιηζηέο, νη βηνκή-
ραλνη, νη ηξαπεδίηεο ζηελ Ειιάδα, πνπ επηδηώθνπλ 
λα αλαβαζκίζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Απηόλ ηνλ ζηόρν 
πνπ ζπκππθλώλεηαη ζην «όξακα» ηεο γεσζηξαηεγη-
θήο αλαβάζκηζεο ηεο ρώξαο, ηνλ ππεξέηεζαλ θαη 
ηνλ ππεξεηνύλ όιεο νη θπβεξλήζεηο, ε ΝΔ, ν ΤΡΘ-
ΖΑ, ην ΠΑΟΚ όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη 
ζήκεξα. 

Καλέλαο δελ πξέπεη λα πηζηέςεη ζηα ςέκαηα 
ησλ θπβεξλήζεσλ, όηη νη ΝΑΣΟτθέο δαπάλεο θαη ε 
κεηαηξνπή ηεο ρώξαο ζε έλα απέξαλην ακεξηθάληθν 
ΝΑΣΟτθό αεξνπιαλνθόξν είλαη γηα ηελ αζθάιεηα 
ηεο ρώξαο. Απόδεημε είλαη, όηη αέξα ζηα παληά ηεο 
Σνύξθηθεο πξνθιεηηθόηεηαο δίλεη πξώηα απ’ όια 
ην ίδην ην ΝΑΣΟ, πνπ δελ αλαγλσξίδεη εζληθά ζύ-
λνξα θαη κηιάεη γηα “ΝΑΣΟτθό έδαθνο”, πνπ γθξη-
δάξεη ην Αηγαίν, πνπ αλαγλσξίδεη ηελ Σνπξθία σο 
βαζηθό παίρηε ηεο πεξηνρήο θαη ζηξαηεγηθό εηαίξν. 

Απαηηείηαη λα δπλακώζεη απνθαζηζηηθά ε πάιε 
ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ελάληηα ζηνλ 
πόιεκν θαη ε αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο. Να 
απεκπιαθεί ε ρώξα καο από ηνλ πόιεκν κε όπνηα 
κνξθή θαη αλ ζπκκεηέρεη, είηε κε ηελ απνζηνιή 
ζηξαηησηηθνύ πιηθνύ, είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
Ειιάδαο σο νξκεηήξην πνιέκνπ. Καλέλαο θαληά-
ξνο έμσ από ηα ζύλνξα. Να αθπξσζεί ε ειιελνα-
κεξηθάληθε ζπκθσλία θαη λα θιείζνπλ όιεο νη βά-
ζεηο ηνπ ζαλάηνπ. 



 

Μ ε αθνξκή ηνλ επαλππνινγηζκφ 
ησλ ζπληάμεσλ κε βάζε ηνλ 

Νφκν Βξνχηζε, πνιινί ζπλάδειθνη 
αλαξσηηνχληαη ηη γίλεηαη κε ηηο απμή-
ζεηο, πνπ κνηξάδεη «απιφρεξα» ε θπ-
βέξλεζε ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Γηα λα 
απνθχγνπκε ηνλ θνπξληαρηφ θαη ηνπο 
δηάθνξνπο εξγαηνιφγνπο πνπ πεξηκέ-
λνπλ ζηε γσλία γηα ηνλ νβνιφ καο, σο 
Έλσζε, ζέινπκε λα ζαο ελεκεξψζνπ-
κε. 

ΠΡΩΣΟΝ: 
Οη απμήζεηο δελ αθνξνχλ φζνπο 

ζπλαδέιθνπο έρνπλ βγεη ζηελ ζχληαμε 
κεηά ηνλ λφκν Βξνχηζε (4670/20), δε-
ιαδή ζπληάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κεηά 
ηελ 1.10.2019 θαη έρνπλ ππνινγηζηεί κε 
απηφλ ηνλ λφκν. 

ΔΕΤΣΕΡΟΝ: 
Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ 

βγεη ζηελ ζχληαμε κε ηνλ λφκν Καηξνχ-
γθαινπ, (4387/2016), φπσο ζα δείηε 
θαη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζε-
ληαη, δηθαηνχληαη απμήζεσλ κφλν πεξη-
πηψζεηο κε 30 ρξφληα θαη πάλσ, 
(δειαδή πάλσ απφ 9.000 εκέξεο ζπλ-
ζεηηθήο ππεξεζίαο), πνπ ζα είλαη αλά-
ινγεο κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πν-
ζνζηψλ ζηνπο ζπληειεζηέο αλαπιήξσ-
ζεο. (κε ζθνχξν θφλην ζηνπο πίλαθεο). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη αζθαιη-
ζκέλνη πνπ βγήθαλ κε ηνλ Νφκν Κα-
ηξνχγθαινπ θαη κεηά, κε πάλσ απφ 30 
θαη κέρξη 33 έηε, θιίκαθεο αζθάιηζεο, 
έρνπλ έλα πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ηάμε-
σο ηνπ 1,98%-1,42%=0,56%. Απηφ ην 
πνζνζηφ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ 
ζπληαμηνδνηηθφ κηζζφ θαη έηζη έρνπκε 
ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε. Σν ίδην 
γίλεηαη θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο γηα 
πάλσ απφ 33, 36 θαη 40 έηε θαη πέξα… 

ΣΡΙΣΟΝ: 

ηελ πεξίπησζε ηψξα ησλ ζπλα-
δέιθσλ πνπ έρνπλ βγεη ζηελ ζχληα-
με πξηλ ηνλ λφκν Καηξνχγθαινπ. 
Καη εδψ έρνπκε ηηο ίδηεο απμήζεηο 
κφλν πνπ ζηελ αχμεζε, ζα πξέπεη 
λα αθαηξεζεί ην πνζφλ ηεο πξνζσ-
πηθήο δηαθνξάο, θαη κφλν ζηελ πε-
ξίπησζε πνπ είλαη κεγαιχηεξε ε 
αχμεζε απφ ηελ πξνζσπηθή δηαθν-
ξά, ζα δείηε ην ελαπνκείλαλ πνζφλ 
ζηνλ ινγαξηαζκφ ζαο, δηαθνξεηηθά 
απιά ζα κεηψζεηε ηελ πξνζσπηθήο 
ζαο δηαθνξά, πεξηκέλνληαο ηηο επφ-
κελεο απμήζεηο… 

Δπηπιένλ νη ηπρφλ απμήζεηο ζηνπο 
δηθαηνχρνπο, ζα δνζνχλ ζε βάζνο πε-
ληαεηίαο, 20% θάζε ρξφλν!!! 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δελ πεξη-
κέλνπκε ηα ςίρνπια πνπ καο ππφ-
ζρνληαη νη θπβεξλψληεο. Μέλνπκε ζε 
εηνηκφηεηα θάησ απφ ηελ ζεκαία ηεο 
ΔΑ θαη ηεο Έλσζεο καο θαη δηεθδη-
θνχκε αμηνπξεπείο ζπληάμεηο γηα 
φινπο, λα καο δνζνχλ πίζσ φια ηα 
θιεκκέλα απ ηα Σακεία καο θαη ηα 
Γψξα θαη ηα επηδφκαηα αδείαο πνπ 
έρνπκε πιεξψζεη θαη παξάλνκα δελ 
καο απνδίδνληαη. 

Β ξαρλάο γηα φινπο καο έρνπλ γίλεη νη ηηκέο ζηα ίδεη 
πξψηεο αλάγθεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ αδπλαηνχκε 

λα αληαπεμέιζνπκε. Καζεκεξηλά «βνκβαξδηδφκαζηε» απφ 
ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ ηχπν γηα ηηο «αηηίεο» ζηελ πξνζπάζεη-
α ηνπο λα θξχςνπλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. 

Ζ ιεγφκελε «πξάζηλε κεηάβαζε» έθεξε ηελ αθξίβεηα θαη 
έζπξσμε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζηελ «ελεξγεηαθή θηψρεηα» αξ-
θεηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ, ήδε απ’ 
ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη. Ζ εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξ-
γεηαο πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί ηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ πνιηηηθή ηεο απνιηγληηνπνίεζεο, ησλ θνηλνηηθψλ δε-
ζκεχζεσλ γηα ην εκπφξην ξχπσλ θαη ε αλάδεημε ηνπ εηζαγφ-
κελνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε βαζηθφ θαχζηκν κεηάβαζεο, πιν-
πνηήζεθε «επιαβηθά» απφ θάζε θπβέξλεζε ηεο ηειεπηαίαο 
εηθνζαεηίαο 

ΤΡΗΕΑ θαη ΚΗΝΑΛ είλαη ζπλέλνρνη κε ηε ΝΓ γηα ηελ 
«απειεπζέξσζε» ηνπ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα 
κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ. ’ απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ην 
Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο, πνπ ζεζκνζέηεζε ν ΤΡΗΕΑ, 
πιαίζην πνπ νπζηαζηηθά πινπνηεί ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηεο 
ΝΓ. 

Με επζχλε φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θνκκάησλ 
ΝΓ – ΤΡΗΕΑ – ΚΗΝΑΛ θηάζακε ην 50% ηεο ηηκήο πνπ πιε-
ξψλνπκε γηα ην πεηξέιαην, γηα ηα θαχζηκα, λα είλαη θξαηηθνί 
θφξνη πνπ θαηεπζχλνληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Με ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηε Οπθξαλία ε θαηάζηαζε 
έγηλε ρεηξφηεξε. Δπηβάιινληαη νη ΔπξσΝαηντθέο θπξψζεηο 
ζηε Ρσζία, πνπ νδεγνχλ ζηα χςε ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, 
καηψλνπλ ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
θέξλνπλ θέξδε ζηα «ζπκκαρηθά» κνλνπψιηα ηνπ Ακεξηθάλη-
θνπ LNG θαη ζηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο. 

   
ΠΟΟΣΟ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ 

ΑΠΟ ΕΩ   

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

39,01 
42 και  
πάνω 

2,00% 

   
ΠΟΟΣΟ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ 

ΑΠΟ ΕΩ   

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,98% 

33,01 36 2,50% 

36,01 40 2,55% 

40,01 και άνω  
καη’ έηορ 

  0,50% 

Περί  «αυξήσεων» στις  συντάξε ις  

ΜΟΝΑΔΕ ΕΣΩΝ 
ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΛΙΜΑΚΕ ΕΣΩΝ  
ΑΦΑΛΙΗ 

Νόμος Κατρούγκαλου  

εφαρμογή από 13.5.2016 

Νόμος Βρούτση 

εφαρμογή από 1.10.2019  

ΒΡΑΦΝΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΤ ΚΑΙ  

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΛΑΪΚΑ ΣΡΩΜΑΣΑ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ  

Με ζιίςε πιεξνθνξεζήθακε ην 
ζάλαην ηνπ ζ/θνπ Κώζηα Σπίμη. 

Ο Κώζηαο ππήξμε ζπλεπέο θαη 
δξαζηήξην κέινο ηεο ΠΕ/ΝΑΣ 
παξά ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

αληηκεηώπηδε.  

Σν δηνηθεηηθό πκβνύιην εθθξάδεη 
ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα ζηε ζύδπ-

γν θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ. 



 

Μόνιμη κοροϊδία  
για τις εκκρεμείς υντάξεις 

ε έλα αθφκα «θηάζθν», πνπ πιεξψλνπλ νη αζθαιη-
ζκέλνη, εμειίζζεηαη ε πνιπδηαθεκηζκέλε fast track δηαδηθα-
ζία έθδνζεο ησλ ιεγφκελσλ «ζπληάμεσλ εκπηζηνζχλεο», 
πνπ λνκνζέηεζε πξφζθαηα ην ππνπξγείν Δξγαζίαο. Σεο 
πξνεγνχκελεο κέξεο θαηαηέζεθε λέα ηξνπνινγία, κε ζηφ-
ρν - φπσο ιέλε ζην ππνπξγείν - λα παξαθακθζνχλ επηκέ-
ξνπο εκπφδηα θαη λα επηηεπρζεί ε εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφ-
ζεζκσλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ, 
ελψ νη ππάιιεινη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαηαγγέι-
ινπλ φηη δελ ππάξρεη θαλ ην αλαγθαίν ινγηζκηθφ!  

Μ' απηά θαη κε η' άιια εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ιεμηπξφζε-
ζκεο ζπληάμεηο ζπλερίδνπλ λα αξαρληάδνπλ ζηα ξάθηα δχν 
θαη ηξία ρξφληα θαη νη ζπληαμηνχρνη λα πθίζηαληαη απίζηεπ-
ηε ηαιαηπσξία, γηα λα πάξνπλ κηα ζχληαμε πνπ δελ θηάλεη 
νχηε γηα λα επηβηψζνπλ. Αλ ήηαλ ην θξάηνο λα αδεηνδνηή-
ζεη κηα επέλδπζε ΑΠΔ, ή λα εγθξίλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε 
κηαο «πξάζηλεο» επέλδπζεο, φια ζα ιχλνληαλ ζην «πηηο 
θηηίιη», κε ηνπο λφκνπο πνπ έρνπλ ςεθίζεη ε ζεκεξηλή θαη 
φιεο νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο.  

Σελ ίδηα ψξα δελ πεξλάεη βδνκάδα πνπ ην ππνπξγείν 
Δξγαζίαο λα κελ αλαθνηλψλεη θαη κηα λέα «πξφνδν» ζην 
δήηεκα ησλ εθθξεκψλ ζπληάμεσλ θαη φηη φπνπ λα 'λαη 
«ηειεηψλεη» κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο. Σελ αλαθνίλσζε απηή 
επαλαιακβάλεη κνλφηνλα ν ππνπξγφο ελψ ηνλ ηειεπηαίν 
θαηξφ ηε δηαλζίδεη κε «απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο» πνπ ζα 
δνζνχλ ην 2023. Απηά ηα επαλαιακβάλεη ρσξίο ληξνπή 
ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίνη 
«πιεξψλνπλ» θάζε ρξφλν πεξί ηα 8,5 δηζ. επξψ γηα ηηο 
πεξηθνπέο πνπ ηνπο επηβιήζεθαλ εδψ θαη 10 ρξφληα. Μφ-
λν ε πεξηθνπή ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο ηνπο αθαηξεί 
4,4 δηζ. επξψ εηεζίσο, ελψ ε θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ αθαη-
ξεί απφ ηνπο ρακεινζπληαμηνχρνπο άιια 850 εθαηνκκχξηα 
επξψ θάζε ρξφλν.  

Όζν γηα ηηο απμήζεηο πνπ δηαθεκίδεη ν ππνπξγφο γηα ην 
2023, απηέο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζα είλαη κφλν 
ινγηζηηθέο, θαζψο ζα ιεηηνπξγήζεη ε ιεγφκελε 
«πξνζσπηθή δηαθνξά» πνπ λνκνζέηεζε ν ΤΡΗΕΑ θαη 
δηαηήξεζε ε ΝΓ σο θπβέξλεζε. Αιιά θαη νη ειάρηζηνη ζπ-
ληαμηνχρνη πνπ ζα δνχλε θάπνηα ρξεκαηηθή αχμεζε, απηή 
ζα είλαη κφλν νλνκαζηηθή, αθνχ ν πιεζσξηζκφο θαη ε αθφ-
κα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε βαζηθά αγαζά ηελ έρνπλ ήδε 
εμαθαλίζεη.  

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑΣΡΟ  
«Κόφτες» και εκβιασμοί αντί για  
πραγματική πρόληψη – θεραπεία  

Με ην καζηίγην ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ ε θπβέξλεζε 
καο εθβηάδεη λα εγγξαθνχκε ζηνλ «πξνζσπηθφ γηαηξφ», ν 
νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε ...«πχιε εηζφδνπ», δειαδή ζε 
«θφθηε» γηα ηελ πξφζβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο δνκέο 
θαη ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ (16/6/2020 αξ. θχι-
ινπ 3020): 

 Όζνη εγγξαθνχλ ζα έρνπλ πποηεπαιόηηηα απφ 1/1/2023, 
θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζηα ηαθηη-
θά εμσηεξηθά ηαηξεία ζε δεκφζηεο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο 
θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο Τγείαο. 

 Οη μη εγγεγπαμμένοι ζε πξνζσπηθφ ηαηξφ, απφ ηελ 
1/10/2022 ζα έρνπλ πξφζζεηε ζπκκεηνρή ζηε θαπμακεςηι-
κή δαπάνη, θαηά πνζνζηφ 10% επιπλέον ηνπ θαζνξηζκέ-
λνπ θαηά πεξίπησζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 Απφ ηελ 1/10/2022 πξφζζεηε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζηεξη-
αθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη πξάμεηο, ζηα νοζήλια 
ζε ιδιωηικέρ κλινικέρ θαη ζηηο ινηπέο παξνρέο, θαηά πνζν-
ζηφ 10% επηπιένλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ θαηά πεξίπησζε πο-
ζοζηού ζςμμεηοσήρ ηνπο. 

 Απφ ηελ 1/1/2023 ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα πποζας-
ξάνονηαι καηά ποζοζηό 10%, επηπιένλ ηεο άλσ ππόζθε-
ηηρ ζςμμεηοσήρ επί ηνπ θαζνξηζκέλνπ θαηά πεξίπησζε 
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηη θαπμακεςηική δαπάνη θαη 
ζηηο εξγαζηεξηαθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη πξάμεηο, 
ζηα λνζήιηα ζε ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ζηηο ινηπέο παξνρέο, 
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΔΚΠΤ ηνπ ΔΟΠΤΤ ηνπ 
πνιίηε, αλεξρφκελα ζε πνζνζηφ 20% επί ηος καθοπιζμέ-
νος καηά πεπίπηωζη ποζοζηού ζςμμεηοσήρ ηος. 

 Δάλ ν πνιίηεο δελ ηεξεί ην ζχζηεκα ησλ παξαπνκπψλ 
θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε πξνζσπηθφ ηαηξφ, ηόηε ζς-
νηπέσοςν ζηο ππόζωπό ηος ζωπεςηικά οι ζςνέπειερ - 
«ανηικίνηηπα» ηων παπαπάνω. 

Με ιίγα ιφγηα, ζα είκαζηε θαη δαξκέλνη θαη γδαξκέλνη. 
Αθφκε θαη ν αλαγθαίνο πξνζσπηθφο γηαηξφο κεηαηξέπεηαη 
ζε φπιν εθβηαζκνχ θαη «θφθηε» γηα λα έρνπκε ζηελ θαιχηε-
ξε πεξίπησζε έλα μεξνθφκκαην ζηνηρεησδψλ παξνρψλ 
Τγείαο, π.ρ. ζπληαγνγξάθεζε θαη ππνηππψδεηο εμεηάζεηο, 
γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα πγείαο, γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 
επηζθέςεσλ ηνλ ρξφλν, γηα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο κέξαο 
θαη κέξεο ηεο βδνκάδαο θαη ζα ζηεξνχκαζηε ηηο πεξαηηέξσ 
αλαγθαίεο εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο 
έηζη θη αιιηψο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα βάδνπκε ην ρέξη 
ζηελ ηζέπε, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ην απαηηνχκελν πξν-
ζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο ζε δεκφζηεο κνλάδεο Τγείαο είηε 
ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κήλεο, ίζσο θαη ρξφληα ζηηο ιί-
ζηεο αλακνλήο. 

Γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ γηαηξνχ, πνπ πξνβιέ-
πεη ν λφκνο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πνπ πνηέ 
δελ ιεηηνχξγεζε, πξέπεη λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη επί ηεο 
νπζίαο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξά κφλν ζθφξπηα 
ζεκεία ΠΦΤ θαη απηά ππνζηειερσκέλα κε απνηέιεζκα λα 
κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχκε. Σν λνκνζρέ-
δην ζηεξεί ηνλ εληαίν θαη επηηειηθφ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη 
λα έρεη ε ΠΦΤ θαη ηνλ πξνζσπηθφ γηαηξφ ηνλ ζέιεη «θφθηε» 
γηα ηηο αλαγθαίεο ηαηξηθέο πξάμεηο. Γηα δε ηα απνγεπκαηηλά 
ρεηξνπξγεία πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε λα γίλνπλ πξνζιή-
ςεηο, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο λα πιεξψλεη ν αζζελήο 
θαη φρη λα θιεζεί λα μαλαβάιεη πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέ-
πε. 

Μέζα ζε απηφ ηνλ αγψλα καο, γηα έλα άιιν ζχζηεκα 

Τγείαο - Πξφλνηαο, απνθιεηζηηθά δεκφζηαο θαη δσξεάλ, κε 

θαηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, κε αλαπηπγκέλν, 

ζηειερσκέλν θαη εμνπιηζκέλν θξαηηθφ ζχζηεκα ΠΦΤ, πνπ 

ζα έρεη σο θξηηήξην ηελ έγθαηξε, αζθαιή θαη απνηειεζκαηη-

θή αληηκεηψπηζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, κπνξνχλ λα βξνπλ 

ιχζε ηα βάζαλα ησλ ζπληαμηνχρσλ, ησλ αζζελψλ, ηα βά-

ζαλα γεληθά ηνπ ιανχ. ε απηφλ ην δξφκν, αηαιάληεπηα 

πξνρσξάκε. 

Υαρμακευτική Δαπάνη 
Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε, πνπ θαλεξψλνπλ κηα αθφκα 

πεγή αηκνξξαγίαο γηα ην ιατθφ εηζφδεκα, ζε ζπλζήθεο κά-
ιηζηα πνπ ε αθξίβεηα ηζαθίδεη θφθαια. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ζχκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ, πνπ θάζε άιιν κε ηνπο ζπληαμηνχ-
ρνπο είλαη, νη αζζελείο πιήξσζαλ ην 2020 πάλσ απφ 1,5 
δηζεθαηνκκχξην επξψ απφ ηελ ηζέπε ηνπο γηα θάξκαθα. 
Απφ απηά, ηα 639 εθαη. ήηαλ «ζπκκεηνρή» γηα θάξκαθα 
πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη άιια 939 
εθαη. γηα θάξκαθα πνπ δελ απνδεκηψλεη ν ΔΟΠΤΤ ή γηα 
θάξκαθα πνπ ελψ ηα απνδεκηψλεη, είλαη αζχκθνξε ε επί-
ζθεςε ζηνλ γηαηξφ γηα λα ηα ζπληαγνγξαθήζεη, θαη επνκέ-
λσο ηα πιεξψλνπκε εμνινθιήξνπ απφ ηελ ηζέπε καο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πάλσ απφ κηζφ δηζ. επξψ δα-
παλάηαη γηα απηά ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, πνπ 
θνζηίδνπλ θαηά κέζν φξν 7 επξψ, αθνχ ε επίζθεςε ζε 
γηαηξφ γηα λα ηα «γξάςεη» θνζηίδεη απφ 10 επξψ θαη πάλσ. 
Σελ ίδηα πεξίνδν ε θαξκαθνβηνκεραλία ζηελ Διιάδα θα-
καξψλεη γηα ηελ «αληαγσληζηηθφηεηά» ηεο θαη ηνλ 
«εμαγσγηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ», κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
εηαηξείεο λα εκθαλίδνπλ αχμεζε ζηα θέξδε ηνπο, λα πξνα-
λαγγέιινπλ λέεο επελδχζεηο θαη γξακκέο παξαγσγήο, αμη-
νπνηψληαο φια ηα «επελδπηηθά εξγαιεία» πνπ ηνπο εμα-
ζθαιίδνπλ ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. Ο 
αγψλαο καο ιππψλ πξέπεη λα είλαη καδηθφο θαη αλππνρψ-
ξεηνο γηα δσξεάλ θάξκαθα, κε βάζε ηηο αλάγθεο καο θαη 
ηηο ππνδείμεηο ησλ γηαηξψλ. 



 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΚΕΦΗ ΣΟΤ ΠΑΜΕ 

αιζιοδοξία και ελπίδα για ηην ανηεπί-
θεζη ηος ζςνδικαλιζηικού κινήμαηορ 

Μέζα ζε θιί-
κα αηζηνδνμίαο 
θαη ειπίδαο νιν-
θιεξώζεθαλ  νη 
εξγαζίεο ηεο Πα-
λειιαδηθήο ύ-
ζθεςεο ηνπ ΠΑ-
ΜΕ πνπ πξαγκα-
ηνπνηήζεθε ζηε 
Δξαπεηζώλα κε 
ηελ ζπκκεηνρή 
2000 αληηπξνζώ-
πσλ από 506 ζπλ-
δηθαιηζηηθέο νξ-
γαλώζεηο εξγαδν-
κέλσλ θαη 66 ζσ-
καηεία ζπληαμηνύ-
ρσλ αλάκεζα ηνπο 
θαη ε Έλσζή καο. 

Από ηηο εξγαζίεο ηεο 2ήκεξεο Παλειιαδηθήο 
ύζθεςεο επηβεβαηώζεθε αθόκα πην δσληαλά θαη 
θαζαξά ν ραξαθηήξαο ηνπ ΠΑΜΕ. Σν πεξηερόκε-
λν από ηηο νκηιίεο δεθάδσλ ζπλαδέιθσλ θαηέ-
γξαςε γηα κία αθόκα θνξά πσο ην ΠΑΜΕ είλαη 
ηαμηθό κέησπν ζσκαηείσλ, Εξγαηηθώλ Κέληξσλ, 
Οκνζπνλδηώλ, επηηξνπώλ αγώλα θαη ζπλδηθαιη-
ζηώλ πνπ αληιεί ηε δύλακε θαη ην θύξνο ηνπ από 
ηελ θαζεκεξηλή θαη αηαιάληεπηε παξνπζία ηνπ 
κέζα από ηε δξάζε ζηνπο θιάδνπο θαη ηνπο ρώ-
ξνπο δνπιεηάο. 

Όπσο ειπίδα είλαη θαη ηα λέα ζπλδηθάηα πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηελ Παλειιαδηθή ύζθεςε γηα 
πξώηε θνξά ελώλνληαο ηελ πείξα θαη ηε δξάζε 
ηνπο κε ηα ζπλδηθάηα πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην 
ΠΑΜΕ. Η πξνζπάζεηα όισλ ησλ πξνζύκσλ 
πνπ ζηαζεξά όια ηα πξνεγνύκελα ρξνληά αιιά 
θαη κπξνζηά ζηε ύζθεςε πξνζπαζνύζαλ λα 
ζπθνθαληήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θξαγκό 
ζηελ επαθή εξγαδνκέλσλ θαη ζσκαηείσλ κε ην 
ΠΑΜΕ, λα πςώζνπλ ηνίρνο ζε δπλάκεηο πνπ 
πξνβιεκαηίδνληαη, πνπ αγσλίδνληαη, πνπ αγσ-
ληνύλ γηα ην κέιινλ ηνπ θηλήκαηνο, δελ πέξα-
ζε! 

Σν ΠΑΜΕ είλαη εγγύεζε ζήκεξα γηα έλα 
θίλεκα ρεηξαθεηεκέλν από ηνπο επηρεηξεκαηη-
θνύο νκίινπο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. Οη απν-
θάζεηο ηεο Παλειιαδηθήο ύζθεςεο πξέπεη θαη 
κπνξνύλ λα γίλνπλ όπιν γηα ην θάζε ζπλδηθά-
ην, γηα λα πεξάζεη ν δηεθδηθεηηθόο αγώλαο ζε 
πην αλαβαζκηζκέλν επίπεδν, γηα λα κε κείλνπ-
κε απξνεηνίκαζηνη ζηε λέα θξίζε, γηα λα κε 
γίλνπκε θξέαο ζηα θαλόληα ησλ ηκπεξηαιηζηώλ 
θαη παηρλίδη ηνπο πάλσ ζηνπο δξόκνπο ησλ α-
ληαγσληζκώλ ηνπο. 

Οη εξγαζίεο νινθιεξώζεθαλ κε ηελ αλάδεη-
με ηεο λέαο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΕ θαη ηελ 
νκόθσλε έγθξηζε ηεο από ηνπο αληηπξνζώπνπο 
ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ ζπκκε-
ηείραλ. 

Με ην ζύλζεκα «ζηην οπγάνωζη η δύναμη, 
ζηον αγώνα η ελπίδα» ζπλερίδνπκε πην δπλαηά, 
πην απνθαζηζηηθά! 

Δεν θα του ζητήσουμε την άδεια  
Πέκπηε 16 Ηνχλε ζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πεηξαηά, θαηά απαξάδεθην ηξφπν 
ζπλαληήζακε ηελ Αζηπλνκία λα καο απαγνξεχεη ηελ είζνδν, 
επηηξέπνληάο ηελ είζνδν κφλν ζε 3 άηνκα, θαηφπηλ εληνιψλ 
πνπ είραλ ιάβεη, φπσο καο δήισζαλ. 

Καηαγγέιινπκε ηφζν ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αζηπλνκίαο φζν 
θαη ηνλ δηνξηζκέλν απφ ηελ θπβέξλεζε πξφεδξν ηνπ Κέληξνπ 
Τγείαο Πεηξαηά Παξαζθεπά Γηαλλφπνπιν γηα ηηο κεζνδεχζεηο 
ηνπο. 

Ζ παξέκβαζε ηεο ΠΔ-ΝΑΣ ζθνπφ είρε λα ζέζεη ηα πξν-
βιήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σν ΚΤ Πεηξαηά είλαη "γπκλφ" απφ 
γηαηξνχο θαη κάιηζηα ζε πνιιέο θαη θξίζηκεο εηδηθφηεηεο θαη νη 
αζθαιηζκέλνη πιεξψλνπλ θαη μαλαπιεξψλνπλ γηα ππεξεζίεο 
Τγείαο θαη ζπξψρλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ μαλαπιε-
ξψλνπλ. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί ζε φια ηα Κέληξα Τγείαο. 

Απαηηήζακε λα δνζεί ηέινο ζε απηή ηελ αζιηφηεηα. Κηλδπ-
λεχνπλ δσέο! Όζνη δελ έρνπκε λα βάινπκε βαζηά ην ρέξη ζηελ 
ηζέπε είκαζηε ρσξίο θάξκαθα, κε θίλδπλν επηδείλσζεο ηεο 
πγείαο καο ή θαη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ελφο πξνβιήκαηνο 
πγείαο. Ζ βαζηθή αηηία ζηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ είλαη ε δξα-
ζηηθή κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, γηα 
λα απαιιαγεί ην θξάηνο απφ θάζε ππνρξέσζε γηα παξνρή δσ-
ξεάλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο. Γηα λα 
εμνηθνλνκεζνχλ θνλδχιηα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
λέεο επηδνηήζεηο θαη θνξναπαιιαγέο ζηα θνξάθηα ηεο ηδησηηθήο 
πγείαο. 

Σν Κέληξν Τγείαο Πεηξαηά, πξψελ "Οίθνο Ναχηνπ" δελ αμην-
πνηείηαη ζηελ πξάμε σο δνκή πνπ ζα πεγαίλεη θαη' αξράο ν 
αζζελήο. Γελ έρεη 24σξε ιεηηνπξγία, δελ εμππεξεηεί έθηαθηα 
πεξηζηαηηθά γηα λα γίλεηαη ε πξψηε δηαινγή θαη λα απνζπκθν-
ξίδνληαη ηα λνζνθνκεία. 

Ζ ππφζεζε είλαη ζηα ρέξηα ησλ ζπλδηθάησλ, ηεο νξγαλσκέ-
λεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

Πξέπεη λα ηειεηψλνπκε κε ηνπο παξακπζάδεο πνπ ιέλε φηη 
κπνξεί λα ππάξμεη "ρξπζή ηνκή" αλάκεζα ζηα θέξδε θαη ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ ιανχ. 

Δςναμώνοςμε ηον αγώνα για: 

Να θαηαξγεζνχλ φινη νη λφκνη ησλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ, ΤΡΗ-
ΕΑ, ΠΑΟΚ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηηο ΓΗΣ θαη ηε ιεηηνπξγία 
ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ Τγείαο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

Να ζηειερσζνχλ ηψξα ηα Κέληξα Τγείαο κε πξνζσπηθφ θαη 
εμνπιηζκφ. 

Να επαλαιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο ζηειερσκέλα θαη εμνπιη-
ζκέλα ηα ππνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ πνπ έθιεηζαλ ηα πξνεγνχκελα 
ρξφληα. 

Να επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα 8 λνζνθνκεία πνπ παξακέλνπλ 
θιεηζηά 10 ρξφληα ηψξα κε επζχλε ηφζν ηεο ΝΓ φζν θαη ηνπ 
ΤΡΗΕΑ. 


