
Κακοστημένη φάρσα του περσινού καλοκαιριού, θυμίζουν 
οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξέλιξη της πανδη-

μίας. Τι κι αν οι εμβολιασμένοι μετά από 7 μήνες είναι κάτω 
από το 50%, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην παραγωγή και 
διανομή των εμβολίων, που γίνεται με κριτήριο το κέρδος των 
φαρμακοβιομηχανιών και όχι τις λαϊκές ανάγκες... Η κυβέρνη-
ση τα βλέπει όλα «καλώς καμωμένα», ανάβει πράσινο φως για 
να επισκεφτούν τη χώρα μας τουρίστες εμβολιασμένοι και με 
άλλα σκευάσματα, που δεν έχει εγκρίνει η ΕΕ και γι’ αυτό δεν 
τα προμηθεύεται η ίδια. Κι από την άλλη, κουνάει το δάχτυ-
λο της «ατομικής ευθύνης», την ώρα που οι παραδοχές της για 
το πώς έχει χειριστεί μια σειρά από αντενδείξεις των εμβολίων 
αποκαλύπτουν ότι το ζήτημα του εμβολιασμού όχι μόνο δεν 
μπορεί να είναι «ατομική υπόθεση», αλλά θα πρέπει απαραίτη-
τα να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα σε ό,τι αφορά την ιατρι-
κή παρακολούθηση πριν και μετά.
Προσπερνώντας όλα αυτά, και ενώ η επιστημονική κοινότητα 
προειδοποιεί για νέο κύμα έξαρσης από Σεπτέμβρη, την ώρα 
που η έξαρση σε άλλες χώρες, ακόμα κι εκεί που έχει προχω-
ρήσει περισσότερο ο εμβολιασμός, προειδοποιεί για τις με-
ταλλάξεις, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει κανένα επιπλέον 
μέτρο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας και επίτα-
ξης του ιδιωτικού τομέα, αλλά προσποιείται ότι ξεμπερδέψαμε 
και ετοιμάζεται για το «νέο» ακόμα πιο εμπορευματοποιημένο 
ΕΣΥ, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Και παράλληλα 
ανάβει «πράσινο φως» ώστε τα όποια υγειονομικά πρωτόκολ-
λα για τον Τουρισμό να γίνονται ...«ελβετικό τυρί», όπως επι-
τάσσουν τα συμφέροντα των τουρ οπερέιτορ, των εφοπλιστών, 
των μεγαλοξενοδόχων, με μόνο «πιστοποιητικό» ασφαλείας τα 
συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αντίθεση με το 
κλίμα εφησυχασμού, η πάλη για την υγεία του λαού επιβάλλε-
ται να μην κάνει διακοπές.
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Συνέχεια στη σελίδα 2

Στον νέο γύρο ξηλώματος της Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει τη σκυτάλη η αντιλαϊκή επίθεση, 
με την κυβέρνηση να βάζει στο «μάτι του κυκλώνα» τις επικουρικές συντάξεις. Με το σχέ-

διο νόμου το οποίο αποτελεί ένα ακόμα «ορόσημο» των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων για να 
εισρεύσει «ζεστό» χρήμα στις ασφαλιστικές εταιρίες, η κυβέρνηση στοχεύει στην πλήρη ιδιωτικο-
ποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης, στην αποκοπή των επικουρικών συντάξεων από το δημόσιο 
σύστημα και την παράδοσή τους στον τζόγο, σύμφωνα με τους νόμους της «ελεύθερης αγοράς».
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι που θα 
πρωτοασφαλίζονται μετά την 1/1/2022 και οι κλάδοι τους προβλέπουν Επικουρική Ασφάλιση, θα 
υπάγονται υποχρεωτικά στο νέο ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα. Αλλά και «εθελοντικά», όσοι 
εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών ασφαλίζονται σήμερα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
& Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σε μια προσπάθεια να μεγαλώσει όσο γίνεται περισσότερο η πε-
λατεία για τα κοράκια της αγοράς, που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο «κουμπαρά» για 
να κάνουν τις μπίζνες τους, ως ένα ακόμα εργαλείο «ανάκαμψης».
Η στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης, στα χνάρια των μέχρι τώρα ανατροπών και περικοπών 
στις δημόσιες συντάξεις, είναι το «διαζύγιο» με την οποιαδήποτε «εγγύηση» για το ύψος της επι-
κουρικής σύνταξης, ενώ οι εισφορές των εργαζομένων, που υπολογίζονται σε πάνω από 80 δισ. 
ευρώ σε βάθος χρόνου (40 έτη), θα γίνουν «καύσιμο» για τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΣΤΗΜΕΝΗΣ 
ΦΑΡΣΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 

Στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 
Μάη 2021, στο ξενοδοχείο «ΣΤΑΝΛΕΥ», η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της 

«ΕΝΟΤΗΤΑΣ», τηρουμένων όλων των μέτρων προφύλαξης από τον κορωναϊό. 
Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε τις εργασίες της με την εκλογή του προεδρείου που το απο-
τελούσαν οι συνάδελφοι: Σταύρος Ανδρικόπουλος, πρόεδρος, Επαμεινώνδας Λαδάς, αντι-
πρόεδρος και Θεόδωρος Γιαννακόπουλος, γραμματέας. 
Στη διάρκεια της Συνέλευσης πήρε το λόγο ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτό-
πουλος και παρουσίασε τον Απολογισμό Δράσης του ΔΣ για το έτος 2020, αναφέροντας τα 
παρακάτω:
«Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού.
Το Σωματείο μας πραγματοποίησε τις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις του 2020 και αμέσως μετά μπή-
καμε σε καραντίνα. 
Παρόλα αυτά το Σωματείο μας ανέπτυξε πλούσια δράση στα προβλήματα που απασχολούσαν τους 
συνταξιούχους σιδηροδρομικούς. 
• Στις 10/1/2020 το Σωματείο μας πήρε μέρος στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην πλατεία Κοτζιά και 

πορεία στο ΣτΕ όπου εκδικάζονταν η πιλοτική δίκη που προκάλεσε η κυβέρνηση και ο Υπουρ-
γός Εργασίας κ. Βρούτσης για τις περικοπές των συντάξεων.

• Πήραμε επίσης μέρος στη συγκέντρωση που διοργάνωσε η ΣΕΑ διεκδικώντας τα προβλήματα 
των συνταξιούχων, στις 18/2/2020 στην πλατεία Κλαυθμώνος καθώς και στις 8/10/2020.

• Στείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ για το πρόβλημα της παράλληλης ασφάλισης 
που εκκρεμεί πάνω από 4 χρόνια και αφορά κυρίως Μηχανικούς που έχουν ασφάλιση και στο 
ΤΣΜΕΔΕ.
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Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
σας εύχεται 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
σας εύχεται 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ

ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ μας ενη-
μερώνει ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων με 

βάση το Ν.4670/2020, με τους αυξημένους συντελεστές 
αναπλήρωσης, θα ξεκινήσει για τους συνταξιούχους που 
υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016 η 
πληρωμή των αναδρομικών τους θα πραγματοποιηθεί στις 
30 Ιουνίου 2021: 
«...Η πληρωμή των αυξήσεων συμπεριλαμβανομένου και 
του ποσού που αναλογεί για το μήνα Ιούλιο στις συντάξεις 
των παραπάνω συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος 
Ιουλίου με τις συντάξεις του Αυγούστου. 
Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των αυξήσεων και των 
αναδρομικών των συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτημα συ-
νταξιοδότησης πριν τις 13 Μαΐου 2016. Για τις περιπτώσεις 
αυτές θα πραγματοποιηθούν αν χρειαστεί και εμβόλιμες 
πληρωμές. Για τις πληρωμές αυτές θα υπάρξει νεότερη ανα-
κοίνωση...». 
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Παρά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των κυβερνητικών στελεχών πως δήθεν 
το νέο ιδιωτικό σύστημα θα δίνει «μεγαλύτερες συντάξεις» από το ισχύον, η αλή-
θεια είναι ότι οι επικουρικές συντάξεις των νέων ασφαλισμένων δεν θα είναι εγ-
γυημένες, καθώς το ύψος τους θα εξαρτάται από το τζογάρισμα στις αγορές και 
γενικώς από την «απόδοση» του ρίσκου που αναλαμβάνει ο κάθε ασφαλισμένος 
ατομικά! Η επικουρική σύνταξη γίνεται «ατομική υπόθεση» και «ατομική ευ-
θύνη». Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο «πόρισμα των σοφών» που ετοιμάστηκε 
για την κυβέρνηση το φθινόπωρο του 2019, γίνεται λόγος για «επιλογή» ανάμεσα 
σε «τρία επενδυτικά πακέτα», «χαμηλού», «μεσαίου» και «υψηλού επενδυτικού 
κινδύνου»(!), επιβεβαιώνοντας τους μεγάλους κινδύνους για τους ασφαλισμέ-
νους.

Σχεδιασμοί που αφορούν παλιούς και νέους συνταξιούχους
Ομως, οι σχεδιασμοί αυτοί δεν αφορούν μόνο αυτούς που θα μπουν στο νέο ιδι-
ωτικό σύστημα, αφορούν εξίσου τους ασφαλισμένους που θα παραμείνουν στο 
ισχύον σύστημα Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ), αλλά και τους σημερινούς 
συνταξιούχους, καθώς οι νέοι ασφαλισμένοι και συνολικά όσοι ενταχτούν στο 
ιδιωτικό σύστημα, θα πάψουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο ΕΤΕΑΕΠ, 
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική «τρύπα» στα ήδη λεηλατημέ-
να ασφαλιστικά ταμεία και εν προκειμένω στο ΕΤΕΑΕΠ, αφού θα πάψει να έχει 
εισροές από τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων.
Το «χρηματοδοτικό κενό» που θα προκύψει, σύμφωνα με παλιότερους υπολογι-
σμούς του υπουργείου Εργασίας, εκτιμάται από 35 έως 55 δισ. ευρώ, ενώ ορισμέ-
νοι ειδικοί το ανεβάζουν σε πάνω από 60 δισ. ευρώ! Στα δεδομένα αυτά, τα κυ-
βερνητικά στελέχη απαντούν πως το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί από το ΑΚΑΓΕ 
(Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών για το Ασφαλιστικό), τον κρατικό προϋπολογισμό 
και το λεγόμενο «μέρισμα ανάπτυξης» που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα υπάρ-
ξει το επόμενο διάστημα.
Με τον τρόπο αυτό, τα βάρη της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων 
θα φορτωθούν και πάλι στις πλάτες εργαζομένων και συνταξιούχων, είτε μέσα 
από την αντιλαϊκή φοροληστεία είτε από το ΑΚΑΓΕ (φορολογία, εισφορές συ-
νταξιούχων) είτε, τέλος, από τη νέα μείωση των συντάξεων που αποδίδονται 
από το ΕΤΕΑΕΠ, παρά τους ψεύτικους ισχυρισμούς ότι «καμία σύνταξη δεν θα 
πειραχτεί...».
Ενδεικτικά των πραγματικών στοχεύσεων της κυβέρνησης, αλλά και των κινδύ-
νων για τους ασφαλισμένους είναι όσα πρόσφατα δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουρ-
γός, Π. Τσακλόγλου, σε ραδιοφωνικό σταθμό: «Οι επενδύσεις - είπε - είναι το 
καύσιμο της ανάπτυξης, αν δεν έχεις επενδύσεις δεν έχεις ανάπτυξη. Οι επεν-
δύσεις φυσικά και έχουν ρίσκο, όμως οι μεγάλες οι αποδόσεις είναι εκεί που βρί-
σκεται το μεγάλο ρίσκο...»!
Σε μια προσπάθεια μάλιστα να μη φανεί το αγκίστρι κάτω από το δόλωμα που 
ρίχνει η κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα τα στελέχη του υπουργείου Εργα-
σίας λένε ότι θα υπάρχει πρόβλεψη, στην περίπτωση που «κάτι μπορεί να πάει 
τελείως στραβά και να έχουμε αρνητικές αποδόσεις, εκεί μπαίνει το Δημόσιο 
το οποίο λέει ότι σου δίνω εγγύηση ότι η σύνταξη την οποία θα πάρεις θα είναι 
τουλάχιστον ίση με τις εισφορές τις οποίες έχεις καταβάλει σε πραγματικούς 
όρους, δηλαδή αφού λάβουμε υπόψη μας και τον πληθωρισμό». Αυτό που δεν 
λέει η κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται για «εγγύηση» δίχως αντίκρισμα αφού δεν 
θα καλύπτει ούτε τη μισή σύνταξη απ' αυτή που αποδίδεται σήμερα και θα πε-
ριορίζεται μόνο στις εισφορές και στον πληθωρισμό, καθιστώντας τους μελλο-
ντικούς συνταξιούχους ζητιάνους και το πολυδιαφημισμένο ιδιωτικό ταμείο σε 
πτωχοκομείο.

• Παρεμβήκαμε για τη χορήγηση των δευτερευουσών απολαβών του εφάπαξ 
στους συναδέλφους που δεν είχαν υπολογιστεί και υλοποιείται με πολύ αργούς 
ρυθμούς.

• Στείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία για την καθυστέρηση της έκδοσης των επικου-
ρικών συντάξεων που εκκρεμούν πάνω από τέσσερα χρόνια.

• Επίσης παρεμβήκαμε για το σοβαρό θέμα που αφορά τους μεταταγμένους συ-
ναδέλφους που δεν τους χορηγούν την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. 

• Στηρίξαμε, με βάση τις δυνατότητες που έχουμε σαν Σωματείο, το δημόσιο σύ-
στημα υγείας, τους γιατρούς  και τους υγειονομικούς και με ανακοίνωσή μας 
καλέσαμε την κυβέρνηση να κάνει προσλήψεις γιατρών και υγειονομικών ώστε 
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες λόγω κορωνοϊού.

• Συναντηθήκαμε με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Αθα-
νάσιο Κοτταρά και αναδείξαμε τα προβλήματα που απασχολούν τους συντα-
ξιούχους σιδηροδρομικούς, μεταξύ αυτών και το σοβαρό θέμα που απασχολεί 
241 συναδέλφους που πήρανε μειωμένη την αποζημίωση όταν συνταξιοδοτή-
θηκαν. 

• Παρεμβήκαμε για την ασφαλιστικής ικανότητα των έμμεσων μελών με θετικό 
αποτέλεσμα.

• Βγάλαμε ανακοίνωση κι καταδικάσαμε την αυταρχική απόφαση της κυβέρνη-
σης για την απαγόρευση του αγωνιστικού γιορτασμού του Πολυτεχνείου.

• Πήραμε μέρος στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στις 20/4/2021 στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. 

Πριν από λίγες μέρες, ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, παρουσίασε το αντερ-
γατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που τα καίρια χτυπήματα που επιχειρεί στα 
εργασιακά δικαιώματα είναι:
• Καθιέρωση της 10ωρης δουλειάς χωρίς πρόσθετη αμοιβή, το νομοσχέδιο προ-

χωράει σε συντριπτικό χτύπημα του 8ωρου με την καθιέρωση 10ωρης δουλει-
άς, που θα επιβάλλεται από τους εργοδότες με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

• Εκτοξεύονται οι υπερωρίες αλλά με σκόντο στην αμοιβή τους. Το νομοσχέδιο 
προβλέπει την αύξηση σε 150 για τις υπερωρίες ετησίως από 96 στη μεταποί-
ηση και 120 στις υπηρεσίες τις οποίες μονομερώς θα μπορούν να επιβάλουν 
οι επιχειρήσεις. Η προσαύξηση μειώνεται στο 40% από 60% που είναι σήμερα.

• Χτυπά αδυσώπητα την κυριακάτικη αργία με τη νομιμοποίηση σε 32 Κυριακές 
το χρόνο.

• Δίνει συντριπτικό πλήγμα στο απεργιακό δικαίωμα, η απεργία μετατρέπεται σε 
συμβολική πράξη.

• Βάζει σε διωγμό τη συνδικαλιστική δράση. Το νομοσχέδιο επιπλέον προβλέπει 
για λογαριασμό της εργοδοσίας τη διευκόλυνση εκδίωξης των συνδικαλιστών 
καθώς η απόλυση συνδικαλιστή θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο. Ταυτόχρο-
να καταργείται και η επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών στην 
οποία συμμετείχαν και δικαστικοί.

• Καταργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το μετατρέπει σε ανεξάρτητη 
αρχή.

• Δίνει περισσότερη ελευθερία στην εργοδοσία για τις απολύσεις εργαζομένων. 
Ακόμα κι αν ένας εργαζόμενος προσφύγει και δικαιωθεί στη δικαιοσύνη, δεν 
υποχρεώνεται ο εργοδότης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, να τον επαναπροσλά-
βει.

• Γενίκευση της τηλεργασίας, της δουλειάς δηλαδή από όπου θέλει η εργοδοσία.
Παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε και ζούμε λόγω της πανδημίας, το 
Σωματείο μας δεν ανέστειλε τη δράση του. Προσπάθησε μέσα από την έκδοση της 
εφημερίδας μας, από το site του Σωματείου, από τα τηλέφωνα, να ερχόμαστε σε 
επαφή και να είμαστε κοντά στους συναδέλφους. Με αυτό το σκεπτικό, σας καλώ 
να ψηφίσετε τον Απολογισμό Δράσης του ΔΣ του Σωματείου για το έτος 2020».
Στη συνέχεια, ο Ταμίας του Σωματείου Θανάσης Μελούδης, παρουσίασε στη 
Συνέλευση τον Οικονομικό Απολογισμό του 2020 και τον Οικονομικό Προϋ-
πολογισμό του 2021.
Ο συνάδελφος Δημήτρης Μάγγανος παρουσίασε την Έκθεση της Ελεγκτι-
κής Επιτροπής. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Γενικός Γραμματέας της «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ» Παναγιώτης Ρούσσος και ανέπτυξε τους βασικούς άξονες του προ-
γράμματος δράσης του Σωματείου για το 2021. 
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Φω-
τιάδης που τοποθετήθηκε για την δράση του Σωματείου. 
Στο τέλος τη διαδικασίας ψηφίστηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός Δράσης 
του 2020, ο Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2020 έως 31/12/2020, ο Οι-
κονομικός Προϋπολογισμός του 2021, η Έκθεση της Ελεγκτικής  Επιτροπής 
για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και η απαλλαγή ευ-
θυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2020.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 

Συνέχεια από σελίδα 1

Ενότητα: Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
Βερανζέρου 13 (1ος όροφος) Αθήνα Τ.Κ. 106 77 Τηλ.: 210-5230829, 210-
5238509  /  Φαξ: 210-3840154
internet: http://www.trenotita.gr/    e-mail: trenotita@gmail.com
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022
Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Η κυβέρνηση παρά τις προεκλογικές μεγαλόστομες υποσχέσεις για την 
κατάργηση για όλους της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, συνεχίζει να 
την παρακρατεί από τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλή-
λους και για το 2022.  Είναι μια ταξική αντικοινωνική επιλογή κατά των 
συνταξιούχων που έχουν γίνει τα τελευταία πάνω από δέκα χρόνια, τα 
μόνιμα υποζύγια όλων των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων.  Τη 
στιγμή μάλιστα που η ανεργία των νέων είναι στα ύψη και οι μισθοί στα 
τάρταρα, οι συνταξιούχοι που συντηρούν τα παιδιά τους και τις οικογέ-
νειές τους συνεχίζουν να επιβαρύνονται δυσανάλογα. 
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» μαζί με τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις 
θα συνεχίσει τον αγώνα για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
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Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) 
για την συνέχιση των αγώνων των συνταξιούχων

Συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) μετά από τις πανελλα-
δικές συσκέψεις των Δ.Σ των σωματείων που πραγματοποιήθηκαν το τε-

λευταίο διάστημα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. 
Θεωρεί τη συζήτηση, όλη τη διαδικασία και τη συμμετοχή των σωματείων, 
πολύ θετική. Θετικές είναι οι προτάσεις για τον εμπλουτισμό του διεκδικητικού 
πλαισίου των αιτημάτων της ΣΕΑ σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό 
επίπεδο. 
Αναδείχθηκαν τα μεγάλα τα προβλήματα της υγείας, οι μεγάλες ελλείψεις σε 
υποδομές, σε ιατρικό και νοσηλευτικό, προσωπικό οι παντελείς ελλείψεις δη-
μόσιων δομών σε οίκους ευγηρίας σε όλη τη χώρα. Εκφράσθηκε η αγανάκτηση 
των συνταξιούχων από τη δραματική καθυστέρηση της έκδοσης συντάξεων 
τις αδυναμίες επικοινωνίας των ασφαλισμένων με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Από τη συζήτηση που έγινε στις συσκέψεις από τα Δ.Σ των σωματείων, κα-
θολική είναι η καταδίκη της συνέχισης των αντισυνταξιουχικών αντιλαϊκών 
πολιτικών της κυβέρνησης που πήραν τη σκυτάλη από τις προηγούμενες και 
έχουν τσακίσει όλα τα δικαιώματα των συνταξιούχων που είναι πληρωμένα με 
τη δουλειά και τον αγώνα μιας ζωής. 
Ιδιαίτερη συζήτηση και καθολική αντίθεση εκφράσθηκε για την ιδιωτικοποίη-
ση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με το νομοσχέδιο που προτίθεται 
να φέρει η κυβέρνηση για τις επικουρικές συντάξεις που εξυπηρετεί το σκοπό 
αυτό.   
Ομόφωνη είναι επίσης η καταδίκη του προπαγανδιστικού μηχανισμού της κυ-
βέρνησης που έχει στηθεί από τα περισσότερα ΜΜΕ, τον τύπο, που με επιλεγ-
μένους παρουσιαστές, δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, νομικούς, αδίστακτα 
δίχως καμιά ντροπή με μισές αλήθειες και πολλά ψέματα συστηματικά δια-
στρεβλώνουν την πραγματικότητα. Ωραιοποιούν την κατάσταση, κάθε τόσο 
μοιράζουν αυξήσεις, αναδρομικά και «σπρώχνουν» τους συνταξιούχους στα 
δικαστήρια απαλλάσσοντας την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες της για 
την τραγική κατάσταση που σήμερα βιώνουν οι συνταξιούχοι, αλλά και τα λα-
ϊκά στρώματα. Στην διαδικασία αυτή, από τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
των μέσων, αποκλείονται συστηματικά οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων. 
Η ΣΕΑ εκτιμά θετική όλη αυτή τη δουλειά χαιρετίζει τα σωματεία της δύναμής 
της για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες απεργιακές, αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις του Εργατικού Kινήματος ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που 
ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή για να γυρίσει τις εργασιακές σχέσεις δύο 
αιώνες πίσω. Καλεί τα σωματεία της σε επιφυλακή μπρός στην κατάθεση του 
νέου επαίσχυντου νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συ-
ντάξεων. 
Για τα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων αποφάσισε την περίοδο που γι-
ορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων να πραγματοποιήσει Πανελ-
λαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις 8 Οκτώβρη του 2021 και πορεία στο 
μέγαρο Μαξίμου. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΔΗΜΟΣΙΟΥ – OAEE – ΙΚΑ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ–

ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ 

Αυτή η ιστορική κατάκτηση της εργατικής τάξης, θέλουν να γίνει με μια 
μονοκονδυλιά 10 ώρες δουλειά την ημέρα με μείωση μισθών ! Θέλουν να 

τσακίσουν την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων για τα κέρδη των αφεντικών. 
Ο νόμος του κ. Χατζηδάκη και ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ικανοποιεί 
τα πιο «τρελά όνειρα» της μεγαλοεργοδοσίας, δίνοντάς της  νέα ισχυρά όπλα 
εναντίον των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των δικαιωμάτων τους. 
Από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με την κατάργηση του 8ωρου και 
τις απλήρωτες υπερωρίες.Από τη γενίκευση της εργασίας τις Κυριακές, σχεδόν 
στο σύνολο των κλάδων, την ίδια ώρα που με θράσος επικαλείται την 4ήμερη 
εργασία. Από την αύξηση του ανώτατου ορίου των υπερωριών αντί για νέες 
θέσεις εργασίας, για να ξεζουμίζουν με υπερεργασία και  υπερεκμετάλλευση 
των εργαζομένων.Από την προσπάθεια να απαγορευτεί τυπικά και ουσιαστικά 
ο ίδιος ο χαρακτήρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης και το δικαίωμα στην 
απεργία. Από το γενικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα των Σωματείων και το 
πογκρόμ που θα εξαπολυθεί ενάντια στην αγωνιστική, συνδικαλιστική δράση. 
Από την κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την υποβάθμιση 
των ελεγκτικών μηχανισμών σε δήθεν «ανεξάρτητες αρχές». Αυτά και άλλα εξί-
σου προκλητικά για τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, περιέχονται 
στον νόμο του κ. Χατζηδάκη που προσπαθεί να τον πλασάρει ως «σύγχρονο» 
και ως «ελεύθερη» επιλογή του εργαζόμενου. Είναι τεράστιο ψέμα και πρό-
κληση. Με τον νόμο – έκτρωμα η ελευθερία του εργαζόμενου τελειώνει στις 
πύλες και στις πόρτες των χώρων δουλειάς, στην έναρξη κάθε βάρδιας. Εμείς 
οι συνταξιούχοι έχουμε υποχρέωση αυτό που μας κληροδότησαν οι γονείς μας, 
το 8ωρο και τα δικαιώματα, να τα παραδώσουμε εμείς στα παιδιά μας και στα 
εγγόνια μας, να σταθούμε δίπλα και μαζί στους αγώνες των εργαζομένων ώστε 
να καταργηθεί αυτός ο αντεργατικός νόμος. 
Δεν πρέπει να αφήσουμε να γυρίσουν πίσω το ρολόι της ιστορίας!

8 ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ – 8 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
8 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ 

Η συνταγή είναι γνωστή και δοκιμασμένη: Την ώρα που η κυβέρνηση ανοίγει ένα 
ακόμα αντιλαϊκό μέτωπο, αυτήν τη φορά στο Ασφαλιστικό, προσπαθεί να ση-

κώσει σκόνη, στήνοντας «σόου» που αποσπούν την προσοχή από την ουσία όσων 
πάει να νομοθετήσει, για να περάσει ευκολότερα τα αντιδραστικά της σχέδια. Αυτόν 
και μόνο τον σκοπό υπηρετούν τα πυροτεχνήματα Χατζηδάκη για τις καθυστερήσεις 
στον ΕΦΚΑ, όχι μόνο στην έκδοση των συντάξεων, αλλά και στην εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων από τον Οργανισμό, όπου η ευθύνη για την αργοπορία και την 
ταλαιπωρία ανήκει ολοκληρωτικά στο κράτος και σε όλες διαχρονικά τις κυβερ-
νήσεις. Λίγες μέρες λοιπόν πριν η κυβέρνηση παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την 
ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ο υπουργός Εργασίας πήρε σβάρνα τα 
γραφεία του ΕΦΚΑ και διαπίστωσε απουσίες εργαζομένων από τις θέσεις τους, αλλά 
και πολλά αναπάντητα ερωτήματα από ασφαλισμένους που ψάχνουν να βρουν τι 
θα γίνει με τις συντάξεις τους. Ζήτησε μάλιστα περαιτέρω διερεύνηση για δέκα από 
τις πιο «κραγμένες» καταγγελίες συναλλασσόμενων με τον Οργανισμό, δίνοντας 
παράσταση μπροστά στις κάμερες.
Το ενδιαφέρον του Χατζηδάκη και της κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των ασφα-
λισμένων είναι πέρα για πέρα κάλπικο και υποκριτικό. Στην πραγματικότητα, δεν 
δίνουν δεκάρα τσακιστή. Γιατί αν έδιναν, δεν θα απογύμνωναν τον Οργανισμό από 
προσωπικό, θα «έτρεχαν» την έκδοση των συντάξεων και δεν θα οχυρώνονταν πίσω 
από αστείες δικαιολογίες περί «πολύπλοκων διαδικασιών», όταν για άλλους λόγους 
διαφημίζουν τις επιδόσεις τους στην «ψηφιοποίηση» του κράτους. Αλλού είναι επο-
μένως ο καημός τους: Να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα για τις αντιδράσεις που 
προκαλούν η ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων και οι νέες ανατροπές 
που βρίσκονται «στην αναμονή» για το Ασφαλιστικό, προωθώντας την παραπέρα 
απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από τις υποχρεώσεις τους στα ταμεία, 
με οδυνηρές συνέπειες για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Αν νομίζουν ότι με 
τέτοια τερτίπια θα βάλουν στον πάγο την οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων, 
είναι βαθιά γελασμένοι. Το διαπίστωσαν άλλωστε και με τη μαχητική απάντηση των 
συνδικάτων στον νόμο - έκτρωμα για τα Εργασιακά.
Τα τερτίπια αυτά του κ. Χατζηδάκη τα γνωρίζουν πολύ καλά οι Σιδηροδρομικοί και 
ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι όταν από τη θέση του Υπουργού Συγκοινωνιών απαξίωνε 
το Σιδηρόδρομο και τους Σιδηροδρομικούς με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσμα-
τα (για τεμπέληδες, μέχρι και βαγόνια ότι κλέψαμε). Και πρόσφατα δήλωσε ότι είναι 
περήφανος για το ξεπούλημα της Ολυμπιακής και του Σιδηρόδρομου. 

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 4387/2019

Με τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 έγινε η διόρθωση του επανυπολο-
γισμού των κύριων συντάξεων κατ’ εφαρμογή του νόμου 4387/2019. Οι 
συνάδελφοι που είχαν αύξηση στη σύνταξή τους τον Φεβρουάριο του 
2021 δικαιούνται και αναδρομικά από 1/1/2019. Μέχρι και την πληρω-
μή των συντάξεων του Ιουλίου που έγινε τέλος Ιουνίου η Διοίκηση του 
ΕΦΚΑ δεν έχει καταβάλει τα αναλογούντα αναδρομικά. Για μια ακόμη 
φορά η Διοίκηση του  ΕΦΚΑ … «ξεχάστηκε». Οι συνταξιούχοι, όμως, 
δεν ξεχνούν και απαιτούν την άμεση καταβολή των δικαιούμενων πο-
σών των συντάξεων τους.
Οι συνταξιούχοι απαιτούν τα αναδρομικά ποσά των 25 μηνών τα οποία 
στερήθηκαν παράνομα με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης του 
ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας.
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Παρότι τα αναδρομικά που έλαβαν τον Οκτώβρη 2020 ήταν «κουτσουρεμένα» με 
βάση την απόφαση του ΣτΕ, οι συνταξιούχοι θα φορολογηθούν φέτος για το εισό-

δημα που απέκτησαν. 
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, η οποία καθορίζει τον τύπο 
και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προ-
βλέπει η απόφαση, οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά θα κληθούν να υποβάλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016 στα οποία 
αντιστοιχούν τα αναδρομικά. 
Στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα εκδώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία τα ποσά θα ανα-
γράφονται ξεχωριστά για κάθε έτος 2015 και 2016 και οι υπόχρεοι θα υποβάλουν ξεχω-
ριστές τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος. 
Τα αναδρομικά αφού προστεθούν στα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016, θα φορο-
λογηθούν τα σύνολα που θα προκύψουν με συντελεστές : 22% έως 42% της κλίμακας 
φόρου που ίσχυε το 2015 και 22% έως 45% που ίσχυε το 2016. 
Παράλληλα σε όσους το συνολικό του εισόδημα μετά την προσθήκη των αναδρομικών 
υπερβεί το ποσό των 12.000 ευρώ θα τους καταλογιστεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύ-
ης. 
Σας επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή του TAXIS  και οι δηλώσεις για τα αναδρομικά του 
ενδεκάμηνου θα ανοίξει τον Σεπτέμβρη και πρέπει να δηλωθούν έως το τέλος του 2021.  
Η θέση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για τη φορολόγηση των αναδρομικών είναι να φορολογη-
θούν αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Αυτό επιβάλλεται γιατί τα αναδρομικά που επι-
στράφηκαν στους συνταξιούχους δόθηκαν άτοκα και όχι με τον νόμιμο τόκο. 

Κύριε Διοικητά, 
Όπως σας είναι ήδη γνωστό, με το υπ’ αριθμ. : Φ 30269/2231/Δ.16.83/ 8-4-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευθετήθηκε υπέρ των ασφαλισμένων του 
πρ. ΤΑΠΟΣΕ το ζήτημα που είχε ανακύψει σχετικά με το αν στις αποδοχές που λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής από 1-9-2013 και μετά, θα συμπεριλαμβάνο-
νταν και οι δευτερεύουσες απολαβές. 
Το παραπάνω έγγραφο καλούσε τις υπηρεσίες του Ταμείου να προβούν οίκοθεν σε αναθε-
ώρηση των εκδοθησών αποφάσεων απονομής της  εφάπαξ παροχής με συνυπολογισμό των 
δευτερευουσών απολαβών στο ΜΟ αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.  Οι υπηρεσίες του 
Ταμείου έχουν ξεκινήσει και βγάζουν αποφάσεις και χορηγούν τη διαφορά που προκύπτει για 
τον κάθε συνταξιούχο.
Παρά τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται από τους υπαλλήλους του συγκεκριμένου τμή-
ματος, οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι λίγες, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μας λένε 
χαριτολογώντας ότι με αυτούς τους ρυθμούς που βγαίνουν τα χρήματα που δικαιούνται, θα τα 
πάρουν οι κληρονόμοι τους. 
Για τον μη υπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών στις αρχικές αποφάσεις απονομής της 
εφάπαξ παροχής δεν έχουν καμία ευθύνη οι συνάδελφοι συνταξιούχοι, την αποκλειστική ευ-
θύνη έχει το πρ. ΕΤΕΑΕΠ. 
Σας καλούμε να ενισχύσετε το αρμόδιο τμήμα με υπαλλήλους ώστε να προχωρήσει με πιο γρή-
γορους ρυθμούς η χορήγηση των δευτερευουσών απολαβών που δικαιούνται οι συνάδελφοι 
συνταξιούχοι. 
Ζητάμε να μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για την 
πανδημία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για  το ΔΣ  
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Επιστολή προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
κ. Παν. Δουφεξή για τις δευτερεύουσες απολαβές

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην κατάργηση του 
σιδηροδρομικού δρομολογίου Παλαιοφάρσαλο – Καλαμπάκα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα Σωματεία και στους Μαζικούς φορείς της Δυτικής Θεσσα-
λίας στον αγώνα τους για την επαναφορά των δρομολογίων. 
Καλούμε τη Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να ανακαλέσει την απόφασή της για την κατάργηση των 
ανταποκρίσεων του τρένου από το Σ. Σταθμό Παλαιοφάρσαλου προς την Καλαμπάκα και την αντι-
κατάστασή τους με δρομολόγηση λεωφορείων. 
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει υποχρέωση να επαναφέρει σε λειτουργία μετά την πανδημία, τα περιφερειακά 
Σιδηροδρομικά δρομολόγια γιατί γι αυτό το σκοπό εισπράττει 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 
Στη Δυτική Θεσσαλία αποφάσισε να αντικαταστήσει όλα τα Σιδηροδρομικά δρομολόγια με λεωφο-
ρεία αν και το 2000 ολοκληρώθηκε η υπερσύγχρονη κανονικού εύρους γραμμή Παλαιοφαρσάλου 
– Καλαμπάκας και δρομολογήθηκαν  με μεγάλη επιτυχία απευθείας πλέον Σιδηροδρομικά δρομο-
λόγια προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης του Σιδηρόδρομου που 
προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική, οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί αντιστάθηκαν και θα αντισταθούν 
με όλες τους τις δυνάμεις. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΜΑΙΟΣ 2015 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Εκπαιδεύουν ιδιώτες για να αλώσουν
με το αζημίωτο τον ΕΦΚΑ

«Τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ που πριν ακόμα "στεγνώσει το με-
λάνι" του κατάπτυστου νόμου, που εκχωρεί την αρμοδιότητα 
της απονομής των συντάξεων σε δικηγορικά και λογιστικά 
γραφεία, έσπευσε να καλέσει υπαλλήλους του ΕΦΚΑ προκει-
μένου να εκπαιδεύσουν εκείνους που λυμαίνονται ό,τι απέ-
μεινε από την Κοινωνική Ασφάλιση», καταγγέλλει η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής 
Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).
Οπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, «τρέχει η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, με την είσοδο των "πιστοποιημένων" 
ιδιωτών στον ΕΦΚΑ, να υλοποιήσει την εκχώρηση υπηρεσιών 
του Δημοσίου στην επιχειρηματική δράση, σύμφωνα με την 
κατεύθυνση της ΕΕ.
Κυβέρνηση και διοίκηση προκλητικά συνεχίζουν να αγνοούν 
τα αιτήματα των εργαζομένων για μαζικές προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδο-
μής, που είναι και η μοναδική λύση στο διαχρονικό πρόβλημα 
της καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων». Ταυτό-
χρονα σημειώνει πως με κοινή απόφαση των δύο Ομοσπον-
διών στο χώρο, ΠΟΠΟΚΠ και ΠΟΣΕ ΙΚΑ, θα αξιοποιήσουν 
«κάθε πρόσφορο μέσο (νομική προσφυγή κ.ά.) ώστε ο νόμος 
να μείνει στα χαρτιά».
Ανάλογη καταγγελία κάνει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Εργαζομένων του πρώην ΟΓΑ σημειώνοντας πως ορίζονται 
υπάλληλοι πρώτης γραμμής του Φορέα προκειμένου να «εκ-
παιδεύσουν» λογιστές και δικηγόρους (ώστε αυτοί να ανα-
γορευθούν σε «πιστοποιημένους») και ενώ την ίδια στιγμή 
πρέπει να φέρουν σε πέρας «ζωτικής σημασίας αντικείμενα 
εργασίας τους» και μάλιστα αυτό γίνεται «χωρίς προηγού-
μενη ενημέρωση των ίδιων ή των προϊσταμένων των δομών 
όπου υπηρετούν».
«Και όλα αυτά - σημειώνει ο Σύλλογος - όταν δεν έχει στα-
ματήσει η απαίτηση, από τους ίδιους αυτούς υπαλλήλους, να 
συνεχίσουν να εκδίδουν αποφάσεις συνταξιοδότησης ενώ δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι εκπαιδεύσεις συναδέλφων που ανέλα-
βαν νέα αντικείμενα (μεταξύ των οποίων και συντάξεις) και η 
πίεση για "αποδόσεις" συνεχίζεται αμείωτη...».

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

«Τι θέλεις εσύ ως καταναλωτής και ως πολίτης από τη 
ΔΕΗ; Να μην είναι πανάκριβη. Θεωρούμε ότι η κατάργη-
ση της μονιμότητας, των τριετιών στα διευθυντικά στελέ-
χη και όλα τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου θα μειώ-
σουν σημαντικά το κόστος της ΔΕΗ και δεν θα χρειάζεται 
ο κάθε υπουργός να βγαίνει και να αυξάνει τα τιμολόγια 
της ΔΕΗ». Αυτά έλεγε ο Χατζηδάκης ως υπουργός Ενέρ-
γειας το 2019, όταν ετοιμαζόταν να ξεφουρνίσει ένα ακό-
μα γενναίο πρόγραμμα «εξυγίανσης» της ΔΕΗ για τη βελ-
τίωση της θέσης της στον ανταγωνισμό, από τον οποίο 
τάχα θα έβγαιναν όλοι ωφελημένοι. Την ίδια μέρα, μάλι-
στα, ανακοίνωνε και μειώσεις 30% έως 65% στα τιμολό-
για για το νυχτερινό ρεύμα, για να εμπεδωθούν καλύτερα 
τα ...αποτελέσματα της πολιτικής τους. Τα θυμηθήκαμε 
όλα αυτά τώρα που συζητιούνται ξανά ανατιμήσεις στα 
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, παρά το γεγονός 
ότι η ΔΕΗ έχει «εξυγιανθεί», η αγορά έχει απελευθερωθεί 
και ο ανταγωνισμός δουλεύει ρολόι. Ο λαός όμως συνε-
χίζει να πληρώνει το μάρμαρο, χωρίς να υπολογίζονται 
και οι συνέπειες της απολιγνιτοποίησης. Μετά απ' αυτά, 
εξηγείται απόλυτα γιατί η κυβέρνηση επιστράτευσε τον 
ίδιο «πετυχημένο» υπουργό για να «εκσυγχρονίσει» την 
αγορά εργασίας και να καταργήσει το 8ωρο, αφού πρώτα 
...εξυγίανε τον κλάδο της Ενέργειας και τον ΟΣΕ. 


