
Παραλαβή ετήσιων καρτών με έκπτωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ρά 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ετήσιες κάρτες διαρκείας για τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς έχουν εκδοθεί από τον ΟΑΣΑ και βρίσκονται στα γραφεία 

του Συλλόγου. 
 
Οι συνάδελφοι μπορούν  να τις παραλάβουν από τα γραφεία του Συλλό-
γου,  από την 25η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, (Ιπποκράτους 8, 
1ος όροφος) καθημερινά από   Δευτέρα— Πέμπτη  ώρες 10.00-14.00 με 
αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση. 

Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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                                         ΒΟΜΒΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

H βόμβα που όλοι φοβόντουσαν ότι θα πέσει από τους δανειστές και θα μπλοκάρουν οι 
διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση, φαίνεται να... απασφάλισε. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, οι εκπρόσωποι των Θεσμών, κυρίως 
όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η εκπρόσωπος Ντέλια Βελκουλέσκου θέτει 
θέμα μείωσης και των συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων. 

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το ΔΝΤ ζητά να υπάρξει «αναπροσαρμογή του υπολογι-
σμού των συντάξεων και για τους σημερινούς συνταξιούχους», μετά τις παρεμβάσεις που 
έγιναν για όσους θα βγουν στο μέλλον στη σύνταξη. 

Το σενάριο περαιτέρω μείωσης συντάξεων, έπειτα από το «ψαλίδι» που έπεσε στο ΕΚΑΣ ή 

στα υψηλά ποσά, αναμένεται να προκαλέσει αναταραχή στην κυβέρνηση η οποία έχει θέσει 

ως κόκκινη γραμμή ότι δεν πρόκειται να μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Λέει χαρακτηριστικά 

το κείμενο συμπερασμάτων: «Προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για απαραίτητες κοινωνι-

κές δαπάνες που θα προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και θα παρέχουν απαραίτητες δημό-

σιες υπηρεσίες, , είναι απαραίτητη μια περαιτέρω μείωση των τρεχουσών συντάξεων, και 

αυτό μπορεί να γίνει με το ξεπάγωμα των σημερινών συντάξεων και με την εφαρμογή του 

νέου μαθηματικού τύπου για τις παροχές. Πρέπει να αποφευχθούν οι περαιτέρω οριζόντιες 

διακριτικές περικοπές δαπανών, είτε αυτόματες, είτε όχι, γιατί δεν βοηθούν την ανάπτυξη και 

δεν είναι βιώσιμες». 

                     

ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

Μειώσεις στις συντάξεις ακόμα και σε όσους παίρνουν κάτω από 1.300 ευρώ το μήνα 

Λάθη στον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων που οδήγησαν όχι μό-

νο σε πρωτοφανείς περικοπές ως και 50,24% αλλά και σε μειώσεις συντάξεων 

κάτω από το όριο προστασίας του νόμου, δηλαδή κάτω από τα 1.300 ευρώ, απο-

καλύπτουν τα εκκαθαριστικά πληρωμών με τα νέα ποσά που παίρνουν πλέον οι 

συνταξιούχοι, μετά το άγριο κούρεμα που τους επιβλήθηκε από το νόμο Κα-

τρούγκαλου.  

Σήμερα οι 6 στους 10 συ-

νταξιούχους στη χώρα μας 

παίρνουν σύνταξη κάτω από 

700 ευρώ και μάλιστα το 

44.8% των συνταξιούχων 

παίρνουν μηναία σύνταξη 

κάτω από το όριο σχετικής 

φτώχειας των 665 ευρώ. Σε 

απόλυτους αριθμούς 1,2 

εκατομμύρια άνθρωποι 

λαμβάνουν σύνταξη που δεν 

ξεπερνά το ποσό των 665 

ευρώ και η οποία αποτελεί -

σύμφωνα με την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή- το στα-

θερό όριο σχετικής φτώχει-

ας .  

Κάτω από τα όρια 

της φτώχειας βρί-

σκεται το 44,8% 

των συνταξιούχων 

Προσυνταξιοδοτικό – 
Επανυπολογισμός Βοη-
θήματος 

Συνάδελφοι, 

  Σας ενημέρωνουμε ότι η 

καταβολή του βοηθήμα-

τος Οκτωβρίου θα γίνει 

με τον επανυπολογισμό 

χωρίς τα αναδρομικά 

Aπό το  site  του Συλλό-

γου www.ssalpha .gr 
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