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Της σύνταξης

κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η όποια ρύθΗ
μιση του χρέους θα «δι-

ευρύνει τις δυνατότητες»
για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με άξονες
την «αναρρύθμιση της αγοράς εργασίας» και τη
«στήριξη των κοινωνικών στρωμάτων που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες».
Ολα αυτά τα λέει χωρίς
ντροπή, την ώρα που όχι
μόνο «κωδικοποιεί» - μονιμοποιεί αλλά και επεκτείνει το αντεργατικό

πλαίσιο για την ένταση
της εκμετάλλευσης, έχει
δεσμευτεί για την παραπέρα γενίκευση της «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας, με πρόσθετα χτυπήματα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις
Συλλογικές Συμβάσεις, τη
διατήρηση και τον «εκσυγχρονισμό» του υποκατώτατου μισθού, την
εφαρμογή της νέας μείωσης του αφορολόγητου
και των συντάξεων, τα
ματωμένα πλεονάσματα
που πάνε πακέτο με μέτρα που τσακίζουν Υγεία
- Πρόνοια.
Χαρακτηριστικό εξ
άλλου μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι και
το κλίμα αναμονής που
προσπαθεί να καλλιεργήσει σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους σχετικά με το ήδη νομοθετημένο κόψιμο της
«προσωπικής διαφοράς», για την οποία τώρα επαναφέρει το ξεφτισμένο
παραμύθι
των «αντίμετρων», «ανάλογα με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας», τα «περιθώρια»
δηλαδή που θα δίνει η
πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας για
ελιγμούς και ψίχουλα,
που κάθε άλλο παρά θα
ανακουφίζουν από τις
συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής.

Κλιμακώνουμε τους Αγώνες μας
Δυναμώνουμε τον Σύλλογό μας
κυβέρνηση στο πρώτο εξάμηH
νο έκανε την 4η αξιολόγηση
της πολιτικής της μαζί με τους…

εξάμηνο θα σημαδευτεί από τις
προεργασίες για την εφαρμογή
των σκληρών μέτρων του νόμου
4387/16 από 1/1/2019.
Στην ίδια αυτή περίοδο θα αποτυπώσουμε κι εμείς τα δικά μας

νωση και πραγματοποίηση αυτών
των δράσεων είχε μεγάλη και σημαντική συμμετοχή και συνειθεσμούς της. Βρήκαν την εφαρμοσφορά, με όλα τα παραρτήματά
ζόμενη -τα απαιτούμενα και προτου και ειδικά αυτό της Αττικής.
απαιτούμενα μέτρα που είχαν ψηΧωρίς να αφήσουμε στην άκρη τα
φιστεί τα προηγούμενα χρόνιαιδιαίτερα προβλήματα συνααλλά και αυτήν η οποία στο
δέλφων από τους ξεχωριστούς
άμεσο μέλλον και στο απώτερο
χώρους (ΟΣΕ, Τράπεζες,
θα εφαρμόζεται (με την ψήφιση
ΕΥΔΑΠ) κάναμε μεγάλη προτου νέου πολυνομοσχεδίου και
σπάθεια με επιτυχία για να ανόποια άλλα έρθουν μετά το
ταποκριθούμε
στα καθήκοντα
2022) ικανοποιητική και σύμπου
έβαλε
η
Ομοσπονδία
μας
φωνη με τις συμφωνίες και δεκαι στους σχεδιασμούς της
σμεύσεις τους. Κι αφού μετά
ΣΕΑ.
από μια τελευταία προσπάΤην ίδια δυναμικότητα επιθεια να εξαπατήσουν το λαό
δείξαμε και στους αγώνες που
και ειδικά τους συνταξιούπραγματοποίησε το ταξικό ερχους, πως η… έξοδος από τα
μνημόνια αφ’ ενός θα ανοίξει Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των συντάξεων, γατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, ενάντο δρόμο για θετικά υπέρ του για τις οποίες η κυβέρνηση σκόπιμα κορόιδευε τους τια στα νέα μέτρα και στα
λαού μέτρα, αφ’ ετέρου ότι συνταξιούχους περί πιθανότητας να μην υπάρξουν οι πολυνομοσχέδια που έφερε για
μπορεί τα αντισυνταξιοδοτικά μειώσεις που έχει ζητήσει το ΔΝΤ: Η συμφωνία προ- ψήφιση η κυβέρνηση.
ενισχυμένη εποπτεία, με συνεχείς «αξιολογήμέτρα μπορεί να μην εφαρμο- βλέπει
Η κυβέρνηση δεν αφήνει
σεις», προσήλωση στις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις
στούν, αφού μπορεί να γίνουν που έχουν συμφωνηθεί και διαρκείς «διορθωτικές πα- πλέον κανένα, σε κανέναν όσο
συζητήσεις με τους θεσμούς ρεμβάσεις», δηλαδή μέτρα πάνω στα μέτρα για να ευκολόπιστος ή ανεκτικός κι αν
κλπ κλπ, αναγκάστηκαν να υλοποιούνται οι όποιες ρυθμίσεις για το χρέος. Και το ήταν απέναντί της, περιθώριο
βγουν ανοιχτά -διά στόματος πρώτο «μεταμνημονιακό» γεύμα που θα δοκιμάσει ο για αυταπάτες. Η αποφασιστιμάλιστα πρωθυπουργού- και λαός περιλαμβάνει νέα μείωση του αφορολόγητου, κότητά της στην εφαρμογή των
να παραδεχτούν όχι μόνο πως μείωση συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων, ιδιω- αντιλαϊκών μέτρων είναι ωμή
τα μέτρα θα εφαρμοστούν, τικοποιήσεις κ.λπ.
και κυνική. Η μόνη απάντηση
αλλά πως δεν υπάρχει περί- αγωνιστικά σημάδια, κλιμακώνον- από εμάς είναι η συνέχιση, η ένπτωση να υπάρξει υπαναχώρηση
στο θέμα αυτό, αφού «η ανά- τας τους αγώνες με τον βασικό ταση της δράσης μας με κάθε
καμψη της οικονομίας στηρίζεται στόχο της μη εφαρμογής του μορφή αγώνα, που μπορούμε να
στην ασφαλιστική μεταρρύθ- νόμου. Ένα στόχο που για την επί- χρησιμοποιήσουμε στην προτευξή του θα δώσουμε όλες τις σπάθειά μας αυτή. Κι ο σύλλογός
μιση»!!!
Έστησε μάλιστα και τις σχετικές δυνάμεις μας. Η ημερομηνία μας θα έχει και πάλι τη δική σηγελοίες φιέστες για να πανηγυρί- «λήξης» των μνημονίων, που απο- μαντική συνεισφορά σ’ αυτήν.
Δυναμώνουμε τους αγώνες
σει τα αποτελέσματα του πρό- τελεί την απαρχή νέων, ταυτόχρονα θα σημαδέψει την έναρξη μας. Δυναμώνουμε τον Σύλλογό
σφατου Γιούρογκρουπ.
Κάνουμε όμως κι εμείς την αξιο- του δεύτερου γύρου αυτών των κι- μας. Περνάμε στην αντεπίθεση
για την ανατροπή της πολιτικής
λόγηση της αγωνιστικής δράσης νητοποιήσεών μας.
Ο σύλλογός μας στην οργά- αυτής.
μας του πρώτου εξαμήνου. Και
την βρίσκουμε ικανοποιητική, θετική, αποτελεσματική.
Το συνταξιουχικό κίνημα έκανε
σοβαρά βήματα στην οργάνωση
και υλοποίηση του αγωνιστικού
Γι αυτό είπαμε καμιά κύρια
προγράμματος - μαραθώνιου, που
σύνταξη δεν θα μειωθεί. Για
αποφάσισε η ΣΕΑ για το διάστημα
τις κύριες συντάξεις δεν
αυτό. Ξεκινήσαμε τον Γενάρη και
υπάρχει όριο. Όλες οι κύριες
κλείσαμε τον Ιούλη με την πραγσυντάξεις, ακόμα και εκείνες
ματοποίηση πάνω από 60 συγκενπου ξεπερνούν τα 1.300
τρώσεων σε όλες τις πόλεις, με
ευρώ δεν πρόκειται να μειόλα τα κεντρικά αιτήματα- συνθήωθούν. Έχουμε βάλει μόνο
ματα και ειδικά τη μη εφαρμογή
δύο ανώτατα πλαφόν. Ένα
του ν. 3487/16. Το πρόγραμμα
ότι κανείς δεν μπορεί να
αυτό συμπληρώθηκε με δεκάδες
παίρνει ως άθροισμα συντάαγωνιστικές δραστηριότητες των
ξεων παραπάνω από 3.000
σωματείων για τοπικά προβλήτο μήνα (καθαρό ποσό) και
ματα και παρεμβάσεις για πιο εικανείς δεν μπορεί να παίρνει
δικά.
μια κύρια σύνταξη άνω των
Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για
2.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι μικτό και αντιστοιχεί περίπου σε 1.800
τη συνέχεια δεν αφήνουν περιθώευρώ καθαρό ποσό».
ρια για εφησυχασμό. Το επόμενο

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…
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ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

H

Ομάδα του Συλλόγου μας, για τη μελέτη του Ασφαλιστικού συνέταξε και
παρουσιάζει τον επανυπολογισμό των
συντάξεων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016
(Ν Κατρούγκαλου), καθώς και την εξαγωγή της προσωπικής διαφοράς με διάφορα παραδείγματα. Λόγου του εύρους
της μελέτης για πληρέστερη ενημέρωση
μπορείτε να ανατρέξετε στο site συλλόγου.
«Όλες οι νέες συντάξεις (κύριες, επικουρικές, εφ’ άπαξ, μερίσματα,) υπολογίζονται
πλέον με το νέο τρόπο υπολογισμού του
νόμου 4387/2016 (Μάης 16, νόμος Κατρούκαλου).

Μέσω αυτού του νόμου δικαιολογήθηκαν
και μονιμοποιήθηκαν πλέον οι μνημονιακές
μειώσεις και δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ για επιστροφή χρημάτων.
Έγιναν ήδη περικοπές σε συνταξιούχους
με άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω
των 1.300 ευρώ μέσω του επανυπολογισμού (ληστείας) των επικουρικών. Έγινε
όμως και ο επανυπολογισμός όλων των
ήδη καταβαλλόμενων, μέχρι 16/5/2016, επικουρικών συντάξεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από το νόμο, για να δημιουργηθεί
στο σύνολο των επικουρικών συντάξεων η
προσωπική διαφορά, για μελλοντική
χρήση. Οι «προσωπικές διαφορές» στις

Περικοπές συντάξεων
Το επικαιροποιημένο μνημόνιο, εκτός από τη ρητή αναφορά για εφαρμογή των συμφωνηθέντων ως προς τις περικοπές του 2019, ουσιαστικά επαναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει η κυβέρνηση για ανακατανομή των συνταξιοδοτικών παροχών με βάση τις νέες
παραμέτρους του ενιαίου κανόνα συνταξιοδότησης που εισήγαγε ο ασφαλιστικός νόμος
4387/16. Επίσης, βασικός στόχος παραμένει η έκδοση όλων των αιτήσεων κύριας σύνταξης
που υποβλήθηκαν το 2016, του 30% των αιτήσεων για κύριες συντάξεις που υποβλήθηκαν το
2017 και τουλάχιστον 13.800 αιτήσεων για επικουρική σύνταξη που υποβλήθηκαν από 1.1.2015
και 31.12.2016. Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας θα πρέπει να εκδώσουν
την υπουργική απόφαση για την κατάργηση του ΕΚΑΣ από το 2019, καθώς και τις υπουργικές
αποφάσεις για τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας και παροχών του ΕΦΚΑ.
EN HMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Π.Σ .Σ . ΔΕΚΟ ΤΡΑΠ ΕΖΩΝ
Τριμηνιαία έκδοση
Αριθ. φ. 12
Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018
Τιμή 0,01 Ευρώ
Γραφεία:
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος ΟΡ.,
ΑθHΝΑ 10432, τηλ. 210 5240280,
e-mail:
pssdeko.trapezon.@yahoo.gr,
site: www.pssdekotrapezon.gr
Συντακτική Επιτροπή: Το Δ.Σ.
Υπεύθυνος έκδοσης
Ιωάννης Αθανασίου

Κανένας επανυπολογισμός, καμία μείωση με
την προσωπική
διαφορά στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

επικουρικές συντάξεις εμφανίζονται ήδη
στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του
ΕΤΕΑΕΠ.
Θα γίνει ο επανυπολογισμός όλων των
ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων
μέχρι 16/5/2016. Σημαντικό σημείο στον
επανυπολογισμό είναι η προσωπική διαφορά που θα είναι ο άξονας των νέων μειώσεων, αφού δεν θα αποτελεί πλέον μέρος
της σύνταξης αλλά πρόσθετη παροχή. Δηλαδή, οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις μαζί με τα επιδόματα, θα
συνεχίσουν να καταβάλλονται μέχρι τις
31/12/2018 στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί. Εφόσον, το προ φόρου καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι
μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει μετά
από τον επανυπολογισμό τους, το επιπλέον
ποσό χαρακτηρίζεται ως προσωπική διαφορά (Π.Δ), παύει να είναι μέρος των συντάξιμων αποδοχών, διαχωρίζεται από
αυτές αλλά συνεχίζει να καταβάλλεται σαν
πρόσθετο ποσό.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο υπολογισμός
των νέων συντάξεων αλλά και ο επανυπολογισμός των παλαιών όσων πλήρωναν μεγαλύτερο ποσοστό εισφορών (ΤΑΠΟΤΕ,
ΔΕΗ, Τράπεζες κ.λ.π.) και πρέπει να ληφθεί
υπόψιν το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης του αρ. 30 παρ. 1 του Ν. 4387/ 2016.
Η αρχική ερμηνεία για την εφαρμογή του
άρθρου του νόμου, με το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης, οδηγούσε σε υψηλότερες νέες συντάξεις και μεγαλύτερες
αρνητικές Προσωπικές διαφορές (δηλ. επιστροφές αντί για μειώσεις) σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων.
Με νέα απόφαση του ΕΦΚΑ, το επιπλέον ποσοστό δεν θα αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης, όπως προέβλεπε ο
Νόμος, αλλά θα αυξάνει το συντάξιμο
μισθό στον οποίο θα υπολογίζεται το ποσοστό αναπλήρωσης (Π.Α) για τα έτη
ασφάλισης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης.
Αναστέλλονται Πάσχα και Ανάσταση,
για όσους δεν κατάλαβαν δώρα και τέτοιες παλιομοδίτικες αηδίες τελείωσαν….
Φούλ Τριώδιο, Νηστεία και Σαρακοστή
μέχρι και τον Αύγουστο…
όπερ σημαίνει, ξεχάστε την
επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθέντων… τι είναι
αυτά που σας λένε, θα ταράξουμε το κεφάλαιο… ευτυχώς που υπάρχουν και οι
δανειστές, μη διαλύσουμε
και τη χώρα, αχάριστοι συνταξιούχοι.
Μετά τον πόλεμο, βλέπουμε…
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Από τη δράση του Συλλόγου μας
ο μεγαλειώδες Παναττικό Συλλαλητήριο
TΑθήνα
των Συνταξιουχικών Οργανώσεων στην
(25/4/2018), αλλά και τα άλλα που έγιναν στις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, σαν
συνέχεια και κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κινήματος, άσκησαν σημαντική πίεση στην κυβέρνηση όσον αφορά
στα συνταξιοδοτικά προβλήματα και τις λύσεις
που ζητάμε εμείς οι συνταξιούχοι, αλλά και το
εργατικό κίνημα.

132 χρόνια μετά την Πρωτομαγιά του Σικάγο,
δεν αποδέχονται ως «κανονικότητα» τη μείωση
των συντάξεων, τη φτώχεια, την ανεργία, τη
δουλειά ήλιο με ήλιο. Πως τιμούν την 1η Μάη
και όλους όσοι αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα
στη δουλειά και τη ζωή, με τη συμμετοχή τους
στον ταξικό αγώνα. Πως γνωρίζουν καλά ότι η
βάρβαρη πολιτική που τσακίζει τους εργαζόμενους είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος
με τη συμμετοχή στις ΝΑΤΟικές επεμβάσεις και
τη μετατροπή όλης της χώρας σε ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών.

ριοχή, στράφηκαν στο Δίστομο. Ηταν απόγευμα, όταν διέταξαν τους Διστομίτες να κλειστούν στα σπίτια τους και σε λίγο άρχισε το μακελειό. Οι άνδρες των «Ες - Ες», ξεχύθηκαν στα
σοκάκια, όρμησαν μέσα στα σπίτια και άρχισαν
να σκοτώνουν αδιακρίτως. Διακόσιοι δέκα
οχτώ κάτοικοι του χωριού βρήκαν μαρτυρικό
θάνατο. Απ' αυτούς, 20 ήταν μωρά, 45 παιδιά
και νέοι ηλικίας 5 - 20 ετών, 111 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20 - 60 ετών και 42 ηλικιωμένοι
60 - 85 ετών, με οικογένειες ολόκληρες, από

► Την 8η Μαΐου πραγματοποιήσαμε ενημερωτική συγκέντρωση, στον κινηματογράφο
«Αλκυονίς», για το Ασφαλιστικό και τον προγραμματισμό δράσης του συλλόγου για το
επόμενο χρονικό διάστημα.

► Για το σύνολο των αιτημάτων αλλά ειδικά αυτών των συναδέλφων από τις τράπεζες, ο σύλλογός μας πρωτοστάτησε στην
αγωνιστική διεκδίκησή τους, με τη μαζική
συμμετοχή μας στις δραστηριότητες του κινήματός μας. Θεωρούμε πως η όποια απόσπαση θετικών εξελίξεων για ορισμένα από
αυτά, οφείλεται αποκλειστικά στην ασταμάτητη και αποφασιστική δράση μας. Παραμένουμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση, συνεχίζουμε την δράση μας με τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί από την ΣΕΑ. Κεντρώνουμε την
προσπάθειά μας να εμποδίσουμε την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και την μείωση
του αφορολόγητου.
► Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή συναδέλφων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
26/4, στα γραφεία του Συλλόγου -αίθουσα
συγκεντρώσεων- η ενημερωτική συγκέντρω-

ση, που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογός μας με
την ΕΕΔΥΕ για την κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή τη Μεσογείου και τους κινδύνους
που εγκυμονεί για τη χώρα μας. Την κεντρική
εισήγηση έκανε ο Ν. Παπαναστάσης μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

► Με τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων, νέων, που διαδήλωσαν σε δεκάδες μπλοκ Συνταξιούχων, Σωματείων, Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Λαϊκών Επιτροπών,
έγινε η Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
Χιλιάδες διαδηλωτές έστειλαν μήνυμα πως

► Με συγκέντρωση και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την 15η Μαΐου, συνεχίζουμε όλοι αδιάκοπα τον αγώνα, για να μην
επιτρέψουμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
εφαρμόσει τις αντισυνταξιουχικές διατάξεις
του Νόμου 4387/2016.
► Μαζικά, μαχητικά εκατοντάδες μέλη του
Συλλόγου μας πήραν μέρος σήμερα 25 Μαΐου,

τους παππούδες και τις γιαγιάδες μέχρι τα εγγόνια, να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
των θυμάτων. Αφού κατέσφαξαν τους κατοίκους, οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό.
► 14 Ιουνίου, δίνουμε συνέχεια στις αγωνιστικές συγκεντρώσεις για αυξήσεις στις συντάξεις, κατάργηση των αντεργατικών - αντιλαϊκών νόμων όλων των μνημονίων, κατάργηση
του νόμου «Κατρούγκαλου».
► 15 Ιουνίου, συνάντηση με τη διοίκηση
του ΕΦΚΑ για τρέχοντα συνταξιοδοτικά θέματα.

στη Συγκέντρωση που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
με κύρια αιτήματα τις συντάξεις, να σταματήσει η υποβάθμιση των Δημόσιων δομών Υγείας,
να χρηματοδοτηθούν και να στελεχωθούν με
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επαρκώς.

► Μετά τις επίμονες, πολύμηνες και συντονισμένες προσπάθειες του Συλλόγου μας σε
συνεργασία με τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, και τις
συνεχείς παρεμβάσεις του, ο ΕΦΚΑ με απόφαση του ΔΣ, εφαρμόζει το καταστατικό του
ΤΕΑΠΕΤΕ για συνταξιοδότηση με 30 χρόνια εργασίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, όρος του
καταστατικού που δεν υλοποιούσε ο προηγούμενος φορέας συνταξιοδότησης το ΕΤΑΤ.
► Εκδήλωση μνήμης για τα 74 χρόνια από
τη σφαγή στο Δίστομο
Με προβολή βιντεο στα γραφεία του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
μνήμης για τα 74 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. Στο Δίστομο ο φασισμός έδειξε ατόφιο το αποκρουστικό πρόσωπό του, σε ένα
από τα μεγαλύτερα εγκλήματά του, στις 10
Ιούνη του 1944. Οι χιτλερικοί, έπειτα από σύντομη μάχη με τμήμα του ΕΛΑΣ σε κοντινή πε-

► 19 Ιουνίου, Μαζική και μαχητική η νέα παναττική κινητοποίηση των συνταξιούχων. Στο
επίκεντρο των συνθημάτων βρέθηκε η επίθεση
στις συντάξεις, που ξεδιπλώνεται μέσα από
την του αντιασφαλιστικού νόμου 4387/2016,
τον επανυπολογισμό και τη προσωπική διαφορά.
► Εκατοντάδες μέλη μας πήραν μέρος στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας (29 Ιουνίου) που

οργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ενάντια
στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στο Κεντρικό κατάστημα της ΕΤΕ , η οποία εδώ και
εννέα (9) μήνες σε συνεννόηση και ευθεία
γραμμή με την κυβέρνηση, παράνομα και καταχρηστικά, δεν αποδίδει τις επικουρική σύνταξη (ΛΕΠΕΤΕ) στους 16.500 συνταξιούχους
της ΕΤΕ, επικαλούμενη διάφορα οικονομικά
προβλήματα που δήθεν αντιμετωπίζει.
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Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ

29/06/2018 Ο Σύλλογος μας φιλοξένησε την σύσκεψη γυναικών
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ).

Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) ιδρύθηκε στο Παρίσι. Το
πρώτο ιδρυτικό Συνέδριό της έγινε στις
25.9 - 9.10.1945. Δηλαδή, η ΠΣΟ ιδρύθηκε

αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου
Πολέμου και την ήττα της χιτλερικής Γερμανίας. Δε συγκροτήθηκε έτσι ξαφνικά. Το
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα την περίοδο του πολέμου έχει γράψει τη δική του
ιστορία στα πλαίσια της αντιιμπεριαλιστικής και απελευθερωτικής πάλης των λαών
σε κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και σε κοινές ενέργειες κατά των χιτλερικών. Βεβαίως, αυτή η ιστορία αίματος για την
υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης, με χιλιάδες νεκρούς, πέρασε
από φωτιά και σίδερο, αφού απαιτήθηκαν
υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσα στις πιο
αντίξοες συνθήκες του πολέμου για την
αναδιοργάνωσή του προκειμένου να μπορεί να αναπτύσσει πολύμορφους διεκδικητικούς αγώνες κάτω από την μπότα του
καταχτητή, με την κάννη στον κρόταφο κυριολεχτικά.

Η Διάσκεψη του Παρισιού

Η διάσκεψη για την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας
(ΠΣΟ) συνήλθε στο Παρίσι από τις 25 του
Σεπτέμβρη μέχρι τις 8 του Οκτώβρη 1945.
Στις 3 του Οκτώβρη η διάσκεψη μετατράπηκε σε συνέδριο. Επαιρναν μέρος 346 αντιπρόσωποι από 56 χώρες, που
εκπροσωπούσαν 67.000.000 οργανωμένους εργάτες... Οι αντιπροσωπείες που εκπροσωπούσαν
τους
περισσότερους
οργανωμένους εργάτες ήταν κατά σειρά οι
εξής: ΕΣΣΔ 27.124.000, Μεγάλη Βρετανία
6.600.000, Ηνωμένες Πολιτείες (CIO)
6.000.000, Ιταλία 5.200.000, Γαλλία
5.100.000, Λατινική Αμερική 4.000.000,
Τσεχοσλοβακία 1.500.000, Ρουμανία
1.267.201, Σουηδία 1.087.000, Πολωνία
1.011.000, Μεξικό 1.000.000, Ουγγαρία
888.000, Κίνα 800.000, Γάλλοι Καθολικοί
750.000, Γιουγκοσλαβία 662.000, Αυστραλία 625.000, Κούβα 557.000 και Νιγηρία
500.000.
Το κυριότερο επίτευγμα της Διάσκεψης
του Παρισιού ήταν η επεξεργασία ενός
σχεδίου καταστατικού για τη νέα οργάνωση που θα ιδρυόταν, την Παγκόσμια
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία.
Το καταστατικό, έτσι όπως υιοθετήθηκε
τελικά, αφορούσε στη δημιουργία μιας
παγκόσμιας ομοσπονδίας, με έδρα το Παρίσι. Το παγκόσμιο συνέδριο της ΠΣΟ θα
συνερχόταν κάθε δυο χρόνια.
Η ΠΣΟ καθοδηγούνταν από ένα Γενικό
Συμβούλιο, που εκλεγόταν στο συνέδριο
και που το αποτελούσαν 7 τακτικά μέλη
και 59 αναπληρωματικά από 51 διαφορετικές χώρες (στο 3ο Συνέδριο του 1953 το
Γενικό Συμβούλιο είχε 185 τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη).

Το καταστατικό πρόβλεπε ακόμα μια
Εκτελεστική Επιτροπή και ένα Εκτελεστικό Γραφείο. Η Εκτελεστική Επιτροπή
αποτελέστηκε στην αρχή από 26 μέλη (το
3ο Συνέδριο τα
αύξησε σε 72),
απ' τα οποία η
ΕΣΣΔ και οι
ΗΠΑ - Καναδάς είχαν από 3
μέλη, Μεγάλη
Βρετανία, Γαλλία και Λατινική Αμερική 2
και, τέλος, από
1 μέλος είχαν
διάφορες άλλες
χώρες ή γεωγραφικές περιοχές. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλεγόταν στο συνέδριο
και ύστερα εξέλεγε μέσα από τους κόλπους
της έναν ορισμένο αριθμό αντιπροέδρων.

Χαιρετισμός της γεν. γραμματέα
του Συλλόγου μας

Αγαπητές σύνεδροι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Παν. Συλλόγου
Συνταξιούχων ΔΕΚΟ
-ΤΡΑΠΕΖΩΝ σας καλωσορίζουμε και σας
απευθύνουμε θερμό
ταξικό αγωνιστικό
χαιρετισμό.
Σας ευχόμα κάθε επιτυχία στις εργασίες
του διήμερου meeting στη χώρα μας, όπως
επίσης ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον
αγώνα που δίνετε για την υλοποίηση των
στόχων της παγκόσμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης στο χώρο των γυναικών.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο δύσκολος ταξικός
αγώνας που διεξάγετε στο σημερινό αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι αφορά στην κατάκτηση
δικαιωμάτων και απελευθέρωση όχι μόνο
των γυναικών αλλά του συνόλου της εργατικής τάξης από την βάρβαρη καπιταλιστική εκμετάλλευση.
Ο Σύλλογος μας ως κομμάτι του ταξικού
εργατικού κινήματος του ΠΑΜΕ, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες για όλη την εργατική τάξη της χώρας από την
κυβερνητική πολιτική και ιδιαίτερα του
ορατού πια κινδύνου μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης και μεγαλύτερης πολεμικής ανάφλεξης στην περιοχή
μας, προσπαθεί να αναπτύξει αγωνιστική
δράση στο χώρο των συνταξιούχων στις
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ και γενικότερα, πρωτοστατώντας στην οργάνωση κινητοποιήσεων, όπως η αυριανή μας κινητοποίηση
για την επαναχορήγηση των επικουρικών
συντάξεων στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας που παράνομα και καταχρηστικά διέκοψαν.
Όπως όλο το ταξικό κίνημα στη χώρα
μας, στοχεύουμε και εμείς, μέσα από την
αγωνιστική δράση του Συλλόγου μας στην
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος στο
χώρο των συνταξιούχων, στον απεγκλωβισμό τους από τον εφησυχασμό, τη μοιρολατρία και την απογοήτευση, στη στροφή
σε αγωνιστική, ταξική κατεύθυνση, τη
μόνη κατά τη γνώμη μας αναγκαία συνθήκη για την απελευθέρωση του Ανθρώπου.
Καλή δουλειά και κάθε επιτυχία.

“ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΜΑΘΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΟΚ» … τώρα Ε.Ε.”
ποκαλυπτική για το πραγματικό περιεχόμενο της «ευρωπαϊκής κανονικότητας» η έκθεση που εγκρίθηκε
A
από το Ευρωκοινοβούλιο
Ο νέος γύρος επίθεσης στην Κοινωνική Ασφάλιση, με παραπέρα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και της
«πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης», καθώς και με την
παραπέρα ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι τα
στοιχεία που βρίσκονται στον αντεργατικό πυρήνα των
«κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών - μελών» της ΕΕ, που εγκρίθηκαν πρόσφατα με
μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προετοιμάζουν νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης!
Ξεχωριστή θέση στην επίθεση διαρκείας του κεφαλαίου
και στις «κατευθυντήριες γραμμές» της ΕΕ καταλαμβάνουν
τα προωθούμενα νέα χτυπήματα στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο: «Λόγω
της αύξησης της μακροζωίας και των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη - μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν τη
βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων (...) μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών συστημάτων για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από μέτρα παράτασης του επαγγελματικού βίου και αύξησης της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως περιορίζοντας την πρόωρη αποχώρηση
από την αγορά εργασίας και αυξάνοντας τη νόμιμη ηλικία
συνταξιοδότησης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το προσδόκιμο ζωής».
Με πρόσχημα τη «μακροζωία» και μαζί με την παραπέρα
στήριξη της επιχειρηματικής δράσης στην Ασφάλιση, η ΕΕ
και οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών της προωθούν τη
δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, ιεραρχώντας την ακόμα
μεγαλύτερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
όπως και των απαιτούμενων χρόνων εργασίας για τη συνταξιοδότηση (στην Ελλάδα ήδη το όριο ηλικίας έχει διαμορφωθεί στα 67 έτη...).
Την ίδια ώρα, σε μια παράλληλη διεργασία, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε έκθεση που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα για
την «επάρκεια των συντάξεων στην ΕΕ», σε ό,τι αφορά την
Ελλάδα υπογραμμίζει την «επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του
2016 και να εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο παροχών
υπό τους περιορισμούς που δημιουργεί το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης, μαζί με το επίπεδο των πρωτογενών
πλεονασμάτων του προϋπολογισμού».
Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ έρχονται να συμπληρώσουν η μία την άλλη, σε ζητήματα όπως το εκ νέου
«άνοιγμα» του Ασφαλιστικού με περαιτέρω αύξηση των ηλικιακών ορίων, την περαιτέρω ευελιξία στην «αγορά εργασίας», τη διάλυση των κοινωνικών επιδομάτων και την
απογείωση της φοροληστείας απέναντι στη λαϊκή οικογένεια. Ολα αυτά, όπως ρητά και κατηγορηματικά ξεκαθαρίζει και η έκθεση του ΟΟΣΑ, αποτελούν το «ελατήριο» της
ανάκαμψης προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η «συνταγή» της ανάκαμψης που
«προτείνεται» από τον ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων, προβλέπει:
• Αύξηση της «πραγματικής ηλικίας» συνταξιοδότησης
κατά 4 έτη μέχρι το 2030.
• Ενίσχυση της φοροληστείας. Πέρα από την ήδη συμφωνημένη μείωση του αφορολόγητου ορίου, ο ΟΟΣΑ δείχνει ακόμα πιο... μπροστά στην κατεύθυνση κατακρεούργησης των όποιων ελαφρύνσεων σε κατηγορίες λαϊκών
στρωμάτων, όπως του ΕΝΦΙΑ για φτωχά λαϊκά νοικοκυριά,
την έκπτωση φόρου σε ανάπηρους πάνω από 67%, τις
«απαλλαγές» των επιδομάτων ανεργίας. Αντίστοιχες κατευθύνσεις δίνονται και για τους έμμεσους φόρους, κ.ά.

