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Τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια, οι συνταξιούχοι 
έχουν γίνει τα μόνιμα υποζύγια των αντιλαϊκών πο-

λιτικών των κυβερνήσεων. Όλες οι περικοπές που μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει σε κύριες, επικουρικές συντάξεις, στα 
δώρα, στο ΕΚΑΣ, στα φάρμακα στην υγεία, στις κοινωνι-
κές παροχές, ισχύουν και παραμένουν στο ακέραιο.  Απο-
τέλεσμα αυτών των περικοπών είναι, οι συνταξιούχοι να 
πληρώνουν κάθε χρόνο  από τις συντάξεις τους 7,5 δις 
ευρώ.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι όσα ψέματα κι αν λένε, 
την αλήθεια δεν μπορούν να την κρύψουν, ούτε η κυβερ-
νητική προπαγάνδα, ούτε τα συστημικά μέσα μαζικής ενη-

μέρωσης και οι εφημερίδες που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους συνταξιούχους συνε-
χίζεται απροκάλυπτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 
επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων για τους έχοντες 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης με τα νέα αυξημένα πο-
σοστά αναπλήρωσης όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020 
(νόμος Βρούτση).
Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι συνταξιού-
χοι βομβαρδίζονται από την κυβερνητική προπαγάνδα, 
τα φιλικά της ΜΜΕ και τον τύπο τους γνωστούς παπα-
γάλους-αναλυτές, ότι γενικά οι συνταξιούχοι θα λάβουν 
αναδρομικά. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργούσαν προσδο-

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΣΑ ΑΔΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ

Μεγάλη πανελλαδική κινητο-
ποίηση στην Αθήνα πραγ-

ματοποίησαν την Παρασκευή 
8/10/2021 οι Συνεργαζομένες Συ-
νταξουχικές Οργανώσεις Δημοσί-
ου - OAEE - ΙΚΑ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - 
ΕΛΤΑ – «ΕΝΟΤΗΤΑ» ΟΣΕ - ΠΕΣ 
ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΟΣΕΑ 
ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ για τη δι-
εκδίκηση αυτών που αδίκως τους 
έχουν αφαιρεθεί. 
Παρά τις δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες, χιλιάδες συνταξιούχοι από 
κάθε γωνιά της χώρας, από τη Θεσ-
σαλονίκη, τον Έβρο, τις Σέρρες, τη 
Δράμα, την Αιτωλοακαρνανία, τη 
Θεσπρωτία, τα Τρίκαλα, την Κρή-
τη, το Ναύπλιο, τη Μεσσηνία, την 
Αμαλιάδα κ.α. έδωσαν το «παρών» 
στην κινητοποίηση και βροντοφώ-
ναξαν «Για τους συνταξιούχους δεν 

υπάρχει μία, λεφτά υπάρχουν μόνο 
για την πλουτοκρατία» και «Εμπρός 
λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος 
δρόμος είναι αντίσταση και πάλη».
Διεκδικούν όλα όσα τους έχουν 
αφαιρεθεί: Επιστροφή όλων των 
αναδρομικών χωρίς δικαστήρια και 
προαπαιτούμενα, ουσιαστικά μέτρα 
για ενίσχυση της Υγείας, κατώτατη 
σύνταξη 600 ευρώ, κατάργηση της 

«εισφοράς αλληλεγγύης», απόδοση 
του 0,5% του προϋπολογισμού που 
έχει νομοθετηθεί, όπως και της 13ης 
και 14ης σύνταξης, να μειωθούν οι 
τιμές στα βασικά είδη κατανάλωσης, 
να σταματήσουν η φοροληστεία και 
οι πλειστηριασμοί κλπ.
Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν 
στην πλ. Κλαυθμώνος όπου μίλησε 
ο Δήμος Κουμπούρης πρόεδρος της 
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Η κυβέρνηση μετά
τον «εκσυγχρονισμό»
της 10ωρης δουλειάς,

«εκσυγχρονίζει»
και τον ΕΦΚΑ

Νέο νόμο, που θα βάλει «τάξη 
στο χάος» του ΕΦΚΑ, εξήγ-

γειλε ο υπουργός Εργασίας, περι-
γράφοντας έναν «φοβερά προβλη-
ματικό οργανισμό, ο οποίος από τη 
συγχώνευσή του και μετά, αντί να 
πάει μπροστά πήγε πίσω, γιατί ήταν 
μια συγχώνευση χωρίς κανόνες...». 
Δεν παρέλειψε μάλιστα να επιτεθεί 
ξανά στους εργαζόμενους του Ορ-
γανισμού, λέγοντας ότι «δεν δου-
λεύουν»... Η συνταγή είναι γνωστή 
και δοκιμασμένη απ' όλες διαχρο-
νικά τις κυβερνήσεις: Ανακατεύ-
ουμε το «παραλάβαμε χάος» με το 
«φταίνε οι τεμπέληδες εργαζόμε-
νοι», προσθέτουμε μπόλικη ατομι-
κή ευθύνη, και το «αφήγημα» είναι 
έτοιμο να σερβιριστεί! Η αλήθεια 
είναι όμως ότι ο ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο 
της αντιασφαλιστικής στρατηγικής 
όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, 
δεν έγινε για τη διευκόλυνση των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων 
ούτε για να πάρουν μεγαλύτερες 
συντάξεις. Ο ΕΦΚΑ δημιουργή-
θηκε για να μειωθεί το κόστος 
του ασφαλιστικού συστήματος και 
μέσα από την ενοποίηση των επι-
μέρους ταμείων να διαμορφωθούν 
προϋποθέσεις για σύγκλιση προς 
τα κάτω όλων των παροχών και συ-
ντάξεων. Γι' αυτό, ούτε τα τεράστια 
κενά σε προσωπικό καλύφθηκαν, 
ούτε οι υποδομές του νέου Οργανι-
σμού βελτιώθηκαν, με αποτέλεσμα 
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι να 
υποβάλλονται σε μεγάλο μαρτύ-
ριο. Οσο για τον νέο νόμο, που θα 
βάλει τάχα τάξη, οι συνταξιούχοι 
και οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίπο-
τα να περιμένουν. Εχει αποδειχθεί 
και με το παραπάνω όλα αυτά τα 
χρόνια ότι το κράτος είναι πέρα για 
πέρα αποτελεσματικό όταν πρόκει-
ται να επιβάλει περικοπές στις συ-
ντάξεις, να αυξήσει τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης, να αφαιρέσει 
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαι-
ώματα, αλλά «επιλεκτικά ανίκανο» 
να δώσει στην ώρα τους τις συντά-
ξεις που εκκρεμούν.

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ & ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ. 

Με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου 2021, έγινε η διόρθωση του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων 
κατ’ εφαρμογή του νόμου 4387/2016. Οι συνάδελφοι που είχαν αύξηση στη σύνταξή τους τον Φεβρουάριο 

του 2021, δικαιούνται και αναδρομικά από 1/1/2019.  Μέχρι και την πληρωμή των συντάξεων του Νοεμβρίου που 
έγινε τέλος Οκτώβρη 2021, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν έχει καταβάλει τα αναλογούντα αναδρομικά.
Το Σωματείο επανήλθε γι αυτό το πρόβλημα προς τον ΕΦΚΑ παρόλο που τα προβλήματα που υπάρχουν με την 
επικοινωνία λόγω ότι τα Ταμεία είναι κλειστά λόγω κοροναϊού και είναι δύσκολη η επικοινωνία. 
Οι αρμόδιοι του ΕΦΚΑ μας απάντησαν ότι είναι θέμα του αναδόχου και του λογισμικού. Όταν όμως είναι να 
επιβάλουν περικοπές, το λογισμικό λειτουργεί ρολόι και άμεσα. Όταν είναι να επιστρέψουν τα δικαιούμενα ανα-
δρομικά όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λογισμικό έχει προβλήματα!!
Οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες, απαιτούν την άμεση καταβολή των δικαιούμενων ποσών από 1/1/2019. 



φ. 156 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΣΕΛΙΔΑ   -  2 ενοτητα

Νέα φορολογική ληστεία
σε βάρος των συνταξιούχων

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
Αρ. Φύλλου 156/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ–ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Συμβολική τιμή φύλλου: 0,10€2
Υπεύθυνος έκδοσης, Πρόεδρος: Ραυτόπουλος Σωτήρης  Μέλη Δ.Σ.: Π. Φωτι-
άδης (Αντιπρόεδρος), Π. Ρούσσος (Γεν. Γραμματέας), Αθ. Μελούδης (Ταμίας) 
Θ. Βελέντζας, Π. Τσάκωνας, Π. Βασιλόπουλος.
Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Να μην επιβληθεί καμία φορολόγηση στα αναδρομικά των συνταξι-
ούχων, πολύ περισσότερο που αυτά καταβλήθηκαν κουτσουρεμένα, 

με μεγάλη χρονική καθυστέρηση και μάλιστα άτοκα, ενώ σε βάρος των 
συνταξιούχων συνεχίζουν να ισχύουν αιματηρές περικοπές στις συντάξεις 
τους, απαιτούν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις με νέο 
υπόμνημα που κατέθεσαν στο υπουργείο Οικονομικών.
Με αφορμή τις τεράστιες κρατήσεις που επιβάλλονται στα αναδρομικά 
των συνταξιούχων για τα έτη 2015 - 2016, με βάση τις νέες τροποποιη-
τικές δηλώσεις που υποβάλλουν αυτήν την περίοδο, οι Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις επανέρχονται στο ζήτημα της φορολόγησής τους και στο 
υπόμνημά τους σημειώνουν, απευθυνόμενες προς το υπουργείο:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα
& τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
Κοινοποίηση: Υπουργό Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη  
Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε με νέο υπόμνημά μας, σε συνέχεια του υπομνήματος που 
σας έχουμε αποστείλει από τον Μάρτη του τρέχοντος και αφορά τη φο-
ρολόγηση των αναδρομικών που οι δικαιούχοι συνταξιούχοι έλαβαν το 
τελευταίο διάστημα με βάση την απόφαση του ΣτΕ για το διάστημα του 
11μηνου των μηνών Μάης 2015 Ιούνης 2016. 
Όπως σας είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι την τελευταία 10ετία με τις πο-
λιτικές που ακολουθήθηκαν από όλες τις Κυβερνήσεις δέχθηκαν πολύ 
μεγάλες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές τους. Το συνολικό τίμημα 
αυτών των περικοπών που συνεχίζονται υπολογίζεται γύρω στα 7,5 δις 
Ευρώ για κάθε χρόνο. 
Σε όλη αυτή την καταστρεπτική πορεία οι συνταξιούχοι με τους αγώνες 
τους κατάφεραν να αποκρούσουν ορισμένα μέτρα ακόμη πιο καταστρο-
φικά που οι κυβερνήσεις σκόπευαν να εφαρμόσουν, όπως την προσωπική 
διαφορά για τους συνταξιούχους που έλαβαν την σύνταξή τους πριν την 
ψήφιση του νόμου 4387/16.  
Μετά την απόφαση του ΣτΕ όπου οι νόμοι 4051και 4093/12 κρίθηκαν  
αντισυνταγματικοί αλλά μόνο για το 11μηνο (Ιούνης 2015, Μάης 2016), 
η Κυβέρνηση υπολόγισε ότι το καταβληθέν ποσό ανέρχεται συνολικά σε 
4δις για όλους τους συνταξιούχους για τις περικοπές στα δώρα, τις κύριες 
και επικουρικές τους συντάξεις. 
Αυτή την απόφαση του ΣτΕ η Κυβέρνηση την εφάρμοσε κουτσουρεμένη 
με πολιτική απόφασή της. Με βάση αυτή την απαράδεκτη ενέργειά της, 
η μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων βγήκε εκτός από τα 4δίς που ήταν να 
καταβληθούν. 
Για όσους τελικά πήραν μετά από πολλά χρόνια τα ποσά που τους ανα-
λογούσαν, έρχεται τώρα η τσιμπίδα της εφορίας να τους πάρει πίσω ένα 
σημαντικό ποσό.
Καλούμε την κυβέρνηση μετά από όλες αυτές τις περικοπές που έχουν 
δεχθεί οι συνταξιούχοι, να μην προβεί σε καμιά φορολόγηση των ανα-
δρομικών από όπου και αν προκύπτουν και να επιστραφούν σε όσους τα 
έχουν καταβάλει, αφού αυτά καταβάλλονται μετά από μεγάλο διάστημα, 
πολύ περισσότερο, αφού τα ποσά αυτά καταβάλλονται στους συνταξιού-
χους ατόκως. 

Μετά Τιμής 
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΥ – OAEE – ΙΚΑ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ
ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ  

Υπόμνημα 

κίες ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά.
Ο εμπαιγμός και τα ψέματα αποκαλύφθηκαν στις 29 Σεπτέμβρη 2021 που με εμ-
βόλιμη πληρωμή μετά από δύο χρόνια η κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ 
κατέβαλε σε μόλις 133.692 συνταξιούχους τα αναδρομικά, σε σύνολο 1.800.000 
των παλιών συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάη του 2016.  
Προπαγάνδιζαν ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν μεγάλα ποσά, ξεπερνώντας 
ακόμα και τους ίδιους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Να όμως που ήρθε η 
ζωή να επιβεβαιώσει την αλήθεια και για μια ακόμα φορά αυτό που λέει ο λαός 
ότι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια». 
Τι έγινε με τα αναδρομικά; Έγινε αυτό που με κάθε τρόπο ενημέρωσε τους συ-
νταξιούχου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Με τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση το νόμο 4670/2019 δηλα-
δή το νόμο Βρούτση, τα  αναδρομικά ήταν 24 μήνες από την εφαρμογή του 
νόμου τον Οκτώβρη 2019 και ανέρχονται κατά μέσω όρο 195 ευρώ, ενώ έχει 
πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20% δηλαδή μόλις 8 ευρώ το μήνα για 
κάθε συνταξιούχο. Η προσωπική διαφορά «ροκανίζει» τα αναδρομικά 520.000 
συνταξιούχων, καθώς σύμφωνα με το νόμο για να μπορούν να δουν αυξήσεις 
και αναδρομικά θα πρέπει πρώτα να έχουν υπερκαλύψει την προσωπική δια-
φορά. Όσο μεγαλύτερη ήταν η προσωπική διαφορά άλλο τόσο «ροκανίστηκε» 
και το ποσό των αναδρομικών και των αυξήσεων που προέκυψαν από το νόμο 
4670/2019. Οι συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά δεν πήραν αναδρο-
μικά, ούτε αύξηση στη σύνταξη καθώς με αυτά καλύφτηκε ένα μεγάλο μέρος 
από την προσωπική τους διαφορά. Αυτή ήταν η κυβερνητική κοροϊδία σε βάρος 
των συνταξιούχων και μάλιστα τόσο τα αναδρομικά όσο και αυτή η μικρή αύ-
ξηση στις συντάξεις θα υλοποιηθεί σε βάθος πενταετίας.
Ας το γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να διεκδι-
κούν, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι να δικαιωθούν.

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, εκπροσωπώντας τη ΣΕΑ και αναφέρθηκε 
στα εξής: «Δεν υποχωρούμε, δεν θα υποταχθούμε, δεν θα αποδεχθούμε και 
δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ως τετελεσμένο ό,τι έχει 
μας έχει αφαιρεθεί» τόνισε.  Διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα επισήμανε, 
προσθέτοντας ότι «όλα αυτά είναι πληρωμένα από εμάς, τα διεκδικούμε στο 
ακέραιο και δεν πρόκειται να επιλέξουμε ποιος δήμιος θα μας αποκεφαλί-
σει». «Θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα μέχρι να ανατρέψουμε τις αντερ-
γατικές, βάρβαρες πολιτικές», υπογράμμισε.
Ο Δ. Κουμπούρης σημείωσε πως «όλο αυτό το διάστημα το συνταξιουχικό 
κίνημα δεν σταμάτησε τη δράση του και συνέχισε να βάζει την αγωνιστική 
του σφραγίδα», «βρίσκονται σταθερά στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα τόσο 
αυτοτελώς όσο από κοινού το εργατικό κίνημα με τα παιδιά μας και τα εγ-
γόνια μας που έρχονται στη ζωή με χειρότερες προϋποθέσεις».
Υπογράμμισε πως «στο στόχαστρο μπαίνουν ξανά οι συντάξεις, τα ασφαλι-
στικά δικαιώματα. Εκείνος που σταθερά πληρώνει, τόσο σε περίοδο καπι-
ταλιστικής κρίσης ή ανάπτυξης, είναι ο λαός» και πρόσθεσε ότι «η σημερι-
νή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, λύσεις σε όφελος του λαού δεν 
μπορούν να δώσουν, αντίθετα τα αδιέξοδά τους μεγαλώνουν». Τόνισε πως 
«είμαστε και θα είμαστε στο προσκήνιο του αγώνα και θα διεκδικήσουμε 
σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες αυτά που σε όλη μας τη ζωή έχου-
με με τη δουλειά μας παράξει, πληρώσαμε και δεν τα χρωστάμε σε κανέναν 
δανειστή, σε κανέναν τραπεζίτη». 
 Αμέσως μετά, παρά τη δυνατή βροχή, πορεύθηκαν δυναμικά ως το Μέγαρο 
Μαξίμου.
Δυναμικό παρόν έδωσε στη συγκέντρωση το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ» με το πανό του.  
Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, υπουργό 
Επικρατείας, γεγονός το οποίο κατήγγειλαν οι συνταξιούχοι, καθώς είχαν 
ζητήσει επανειλημμένα να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό για να του 
θέσουν τα αιτήματά τους.
Ο υπουργός τους είπε ότι θα φροντίσει να υπάρξει συνάντηση με τον πρω-
θυπουργό. «Ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισαν οι συνταξιούχοι. 

ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ 
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ   ΟΣΑ ΑΔΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ
Συνέχεια από σελίδα 1

Περισσότερη ενημέρωση
στην ηλεκτρονική σελίδα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

www.trenotita.gr
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ

Απεργιακή συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας ενάντια στο «νέο ΕΣΥ»
και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν οι εργαζόμε-
νοι στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στο ΕΚΑΒ στο πλαίσιο της 

24ωρης απεργίας τους, την Πέμπτη 21 Οκτώβρη 2021.
Λένε «όχι» στο «νέο ΕΣΥ» των ελάχιστων παροχών, των ΣΔΙΤ, του κλει-
σίματος και συγχωνεύσεων νοσοκομείων - κλινικών - τμημάτων, των 
«φθηνών» και αναλώσιμων εργαζομένων, του νοσοκομείου-«επιχείρηση» 
και της Υγείας-«εμπόρευμα». 
Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα Νοσο-
κομεία «Ευαγγελισμός», «Άγιος Σάββας», Δρομοκαΐτειο, «Γεννηματάς», 
Ερυθρός, «Έλενα», «Αγία Όλγα», Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Ασκληπιείο 
Βούλας, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, «Ελπίς», «Αττικόν», «Θριάσιο», «Με-
ταξά», Λαϊκό.
Ακόμα συμμετείχαν εργαζόμενοι από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και 
το «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης, το ΚΥ Γουμένισσας και το Σωματείο Κα-
θαριστριών Νοσοκομείου Πατρών.
Οι υγειονομικοί απαιτούν μεταξύ άλλων:
• Άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χω-

ρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστι-

κής απασχόλησης, με επείγουσες διαδικασίες.
• Άρση της αναστολής εργασίας.
• Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ.

• Ανάκτηση των μισθολογικών απωλειών.
• Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγεί-

ας - Πρόνοιας, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στα 
δημόσια νοσοκομεία που παλεύουν για την αναβάθμιση του δημόσιου 
συστήματος υγείας. 

Αδιάκοπη δράση για την ανατροπή
των αντισυνταξιουχικών πολιτικών

που τσακίζουν τις ζωές μας 
Πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2021 το Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Η αγωνιστική δράση των συνταξιούχων, στα τρία χρόνια που πέρασαν 
από το προηγούμενο συνέδριο, αναπτύχθηκε μέσα σε δύσκολες και πρω-
τόγνωρες συνθήκες, σημείωσε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο Δή-
μος Κουμπούρης, απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας.Όμως «όλο 
αυτό το διάστημα το συνταξιουχικό κίνημα συνέχισε να βάζει την αγω-
νιστική του σφραγίδα τόσο την περίοδο πριν όσο και μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας», πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι σταθερά η Ομοσπονδία 
με τα Σωματεία της έδωσαν και δίνουν καθημερινά τη μάχη μαζί με τις 
άλλες δυνάμεις του συνταξιουχικού κινήματος που συνεργαζόμαστε στη 
ΣΕΑ, «ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις δίπλα στο 
εργατικό και λαϊκό κίνημα για να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες 
και να βάλει τη σφραγίδα του στην προοπτική ανατροπής των αντεργα-
τικών, αντισυνταξιουχικών πολιτικών που τσάκισαν τη ζωή μας».
Ο Δ. Κουμπούρης υπογράμμισε ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνε-
χίζονται και κάλεσε σε «μαζική συμμετοχή, γενικό ξεσηκωμό, σε αποφα-
σιστική αδιάκοπη δράση» διεκδικώντας τα παρακάτω αιτήματα:
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, του νόμου Χα-

τζηδάκη για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Την 
επαναφορά των συντάξεων -κύριων και επικουρικών- στα επίπεδα 
του 2009.

• Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, να δημι-
ουργηθούν ΜΕΘ, να ανοίξουν σε όλη τη χώρα οι δημόσιες νοσο-
κομειακές μονάδες που έκλεισαν, να δημιουργηθούν δημόσιες, με 
επάρκεια δομές οίκων ευγηρίας.

• Να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τώρα όλα τα αναδρο-
μικά δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα.

• Να δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και κατώτερη σύνταξη 
600 ευρώ.

• Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης και να αποδοθεί το 0,5% του 
ΑΕΠ που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό για την ενίσχυση 
των συντάξεων.

• Να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους η πληρωμένη 13η και 
14η σύνταξη.

• Να οριστεί το κατώτερο αφορολόγητο εισόδημα στα 12.000 ευρώ, 
τα αναδρομικά των συντάξεων να καταβάλλονται άτοκα και να μη 
φορολογούνται.

• Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία.
• Να καταργηθεί η αντεργατική - αντιλαϊκή - αντισυνδικαλιστική νο-

μοθεσία.

• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τα-
μείων.

• Να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ, να εξοπλι-
στεί με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την άμεση έκδοση 
συντάξεων. Να ακυρωθεί η εκχώρηση του έργου της έκδοσης συ-
ντάξεων σε δικηγόρους - λογιστές.

• Να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες από τις φωτιές, τους 
σεισμούς, τις πλημμύρες.

• Να μειωθούν οι τιμές στην Ενέργεια, στο ρεύμα και στα είδη λαϊ-
κής κατανάλωσης με κατάργηση του ΦΠΑ.

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συ-
νταξιουχικών Οργανώσεων. Την «ΕΝΟΤΗΤΑ» εκπροσώπησε ο Πρό-
εδρος της Σωτήρης Ραυτόπουλος.

ΠΑΤΡΑ: 15.000 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Χρήστος Μπούρας, μετά τις εικόνες συνωστισμού φοιτη-

τών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όπως αναφέρει, η κατάσταση στην 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στα λεωφορεία πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να πυκνώ-
σουν κι άλλο τα δρομολόγια καθώς οι φοιτητές που έρχονται στο Πα-
νεπιστήμιο είναι χιλιάδες. Η μαζικότητα είναι τεράστια. Πρόκειται για 
πάνω από 20.000 φοιτητές ενώ από αυτούς οι 15.000 κυκλοφορούν με 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Χαρακτηριστικά ο πρύτανης αναφέρει 
ότι με το Αστικό ΚΤΕΛ έχει μιλήσει προκειμένου να μπουν περισσότερα 
λεωφορεία, με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δηλώνει ότι δεν βρίσκει σημείο επικοι-
νωνίας. Η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί 
άμεσα στο αίτημα του πρύτανη ώστε να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές του 
Πανεπιστημίου, το μέλλον δηλαδή της πατρίδας μας. Εξάλλου γι αυτό 
παίρνει 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κρατική επιχορήγηση. 
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Πύργος ελέγχου στον ΕΦΚΑ
Ο Υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάδης εγκαινίασε «πύργο ελέγχου» στον 
ΕΦΚΑ για να παρακολουθεί την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Μετά την εξαγ-
γελία ότι με ένα κλικ θα βγαίνουν οι συντάξεις που εκκρεμούν, μετά τη συγκρό-
τηση επιτροπής με επικεφαλής μάνατζερ και μετά την πρόσληψη δικηγόρων και 
λογιστών, τώρα, δημιουργήθηκε και «πύργος ελέγχου».  Αυτό που γνωρίζουμε 
εμείς είναι ότι «πύργος ελέγχου» υπάρχει μόνο στα αεροδρόμια για την απογείωση 
και προσγείωση των αεροπλάνων και ότι για να βγαίνουν οι συντάξεις.
12,1 εκατομμύρια ευρώ για τηλεφωνικό αριθμό
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 12,1 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. 
Κωστής Χατζηδάκης για τον ενιαίο τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης πολιτών. Η 
ανάθεση έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με την επίκληση της πανδη-
μίας χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, με απ’ ευθείας ανάθεση. Πολλά λεφτόδεντρα 
ευδοκιμούν εκεί στο Υπουργείο Εργασίας.  
Τό Άσπρο ή Ασημένιο Βέλος 
Ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΝΤΑΡΙΟ ΛΟ ΜΠΟΣΚΟ, κατά τη διάρκεια συνάντη-
σης με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων μας ενημέρωσε ότι ο 
συγκεκριμένος τύπος τρένου (ΕΤR470) δεν ανήκει στην οικογένεια των τρένων 
που χαρακτηρίζονται «βέλη». Η δρομολόγηση στην Ελλάδα των πρώτων αμαξο-
στοιχιών αυτής της οικογένειας «θα χρειαστεί πολλά ακόμα χρόνια δουλειάς με 
πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της FSI» επεσήμανε 
ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί οι εγχώριοι 
προπαγανδιστές της Ιταλικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ μας παραμύθιαζαν το προηγούμενο διά-
στημα για το ασημένιο ή άσπρο βέλος; Δεν γνώριζαν ότι τα συγκεκριμένου τύπου 
τρένα δεν χαρακτηρίζονται «βέλη»; Το γνώριζαν γιατί τα τρένα αυτά είναι Ιταλο-
ελβετικής κατασκευής, μεταξύ 1993-1996 και μπήκαν στην κυκλοφορία με σοβαρά 
προβλήματα, όπως είχε αναφέρει και σε σχετική ερώτηση στη Βουλή ,η βουλευτής 
του ΜΕΡΑ25 κ. Σοφία Σακοράφα. 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ έχει μισθό 350.000 € τον χρόνο
Είναι προκλητικό να υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα σε βάρος των συ-
νταξιούχων και των εργαζομένων και να έχουμε τριπλασιασμό των διευθυντών της 
ΔΕΗ (από 30 έγιναν 90) οι οποίοι παίρνουν χρυσές αμοιβές, αυτοί είναι τα γνωστά 
golden boys. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ αμείβεται με 350.000 ευρώ το χρόνο αμοιβή 
δηλαδή έξι φορές μεγαλύτερη από εκείνη που λάμβανε ο προηγούμενος πρόεδρος. 
Αυτοί οι καλοπληρωμένοι «μανατζαρέοι» μαζί με την κυβέρνηση, ξεπούλησαν τη 
μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση στην Ελλάδα. 
Οι συνταξιούχοι ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 
Ελλάδα: 5η χώρα με την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρ. Ένωση των 27
Ράλι καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα 
βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλη-
ρώνουμε τη βενζίνη πιο ακριβά και από το αν ζούσαμε στο ΜΟΝΑΚΟ !!!

Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα 
αναδρομικά των κληρονόμων των συνταξιούχων

Σε λειτουργία έχει τεθεί από αρχές του Οκτώβρη 2021, η ειδική πλατφόρμα 
στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ προκειμένου με την υποβολή ηλεκτρονικής αί-

τησης οι κληρονόμοι των συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης 
που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτώβρη 2019, να διεκδικήσουν και να πάρουν τα 
αναδρομικά. 
Η διαδικασία αφορά τα αναδρομικά που προκύπτουν από τον επανυπολογι-
σμό των συντάξεων κατ’ εφαρμογή του νόμου 4670/2019, των συνταξιούχων με 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. 
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, οι κληρονόμοι ακολουθούν τη 
διαδρομή «επιστροφή ποσών σε κληρονόμους».
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους κληρονόμους δεν διαφοροποιεί-
ται από αυτή που τηρήθηκε για την προηγούμενη καταβολή των αναδρομικών 
ποσών 11μηνου, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
Ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος της αίτησης που θα υποβάλει 
ανάλογα με το αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή όχι. 
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
αντλήσουν ηλεκτρονικά χωρίς καμιά καθυστέρηση, τα εν λόγω δικαιολογητικά 
που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την ψηφιακή πύλη του δημο-
σίου www.gov.gr μέσω τη διαλειτουργικότητας  μεταξύ των Φορέων.
Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα  πι-
στοποιητικά: 
• Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
• Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Όπως ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου, αυτό το μήνα 
εξετάζονται και θα χορηγηθούν τα ΕΦΑΠΑΞ στους συναδέλφους που έχουν 
καταθέσει την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τον Ιούνιο 2021.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Για τους συναδέλφους που έφυγαν στη σύνταξη μετά την 1 Σεπτεμβρίου 
2013 και δεν είχαν υπολογιστεί οι δευτερεύουσες απολαβές στο ΕΦΑΠΑΞ 
τους, χορηγήθηκαν σε όλους τους συναδέλφους που είχαν κάνει ένσταση 
εμπρόθεσμα και τελείωσε αυτή η κατηγορία. 
Για τους συναδέλφους που δεν είχαν κάνει εμπρόθεσμα ένσταση ή δεν είχαν 
κάνει καθόλου, ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης και θα υλοποιηθεί με βάση 
τη σειρά που βγήκαν τα ΕΦΑΠΑΞ. 
Αυτό το μήνα εξετάζονται και χορηγούνται οι δευτερεύουσες απολαβές 
στους συναδέλφους που πήραν το ΕΦΑΠΑΞ τον Νοέμβρη 2016.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που έκαναν ένσταση εκπρόθεσμα και αυ-
τούς που δεν έκαναν καθόλου, να είναι προσεκτικοί γιατί διάφοροι τους 
λένε να πάνε σε δικηγόρους κ.λ.π., δεν χρειάζεται να πάνε πουθενά, τις δευ-
τερεύουσες απολαβές θα τις πάρουν με τη σειρά τους όπως έχουν βγει τα 
ΕΦΑΠΑΞ, το Σωματείο θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει. 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Συνάδελφοι συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αίτηση ανάκλησης της σύνταξής 
τους ώστε να υπολογιστεί με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) 
και εκκρεμούν από το πρώτο τρίμηνο του 2019, όπως μας είχε ενημερώσει 
το Τμήμα Απονομής Συντάξεων του ΤΑΠΟΤΕ, δίνουν προτεραιότητα στην 
επεξεργασία και στην έκδοση των αρχικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων. 
Το Σωματείο επανήλθε στο θέμα και με έγγραφό τους στο ΤΑΠΟΤΕ επιση-
μαίνει ότι το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Για το λόγο 
αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό αν στον 
προγραμματισμό σας είναι να συνεχίσετε την επεξεργασία και την έκδοση 
αποφάσεων που αφορούν αιτήματα ανακλήσεων των συναδέλφων, ώστε 
και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας, καθώς δεχόμαστε 
καθημερινά πολλά ερωτήματα από τους ενδιαφερόμενους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την ημέρα που η εφημερίδα μας πήγε στο τυπογρα-
φείο, δεν είχαμε καμία απάντηση από το ΤΑΠΟΤΕ. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Υπουργός Εργασίας βρήκε τον ένοχο...

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ:
«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, σε δηλώσεις 
του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποκλείει το σενάριο να δοθεί κοινωνι-
κό μέρισμα στους χαμηλοσυνταξιούχους, σε όσους εισπράττουν κάτω από 1000 
ευρώ από κύρια και επικουρική σύνταξη, τα Χριστούγεννα, με το επιχείρημα ότι 
δεν υπάρχει «ανάπτυξη αλλά ανάκαμψη». 
Υπενθυμίζουμε ότι και πέρσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε 
εξαγγείλει από το βήμα της Βουλής 12/11/2020, τη χορήγηση έκτακτης οικονο-
μικής ενίσχυσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στους χαμηλοσυνταξιού-
χους, αλλά τελικά δεν δόθηκε τίποτε. 

Μετά τις εκλογές της 4/10/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχαγωγικού Ομίλου  Σιδη-
ροδρομικών σε συνεδρίασή του την 7/10/2021 και έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος:  Κολλύρης Ευστάθιος
Α’ Αντιπρόεδρος: Βέλτσιν Τατιανή
Β’ Αντιπρόεδρος: Καλογρίδης Παναγιώτης
Γενική Γραμματέας: Λυμπεριάδου Παρασκευή
Ταμίας:  Κάνδηλας Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας: Σταυροπούλου Βασιλική
Γενικός Έφορος: Βογιατζής Κωνσταντίνος
Μέλος:  Αναστασόπουλος Παναγιώτης
Μέλος:  Λαδάς Επαμεινώνδας
Μέλος:  Γιώτη Σταυρούλα
Μέλος:  Παπουτσάκης Ανδρέας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών

Κατά την προσφιλή του τακτική, ο υπουργός Εργασίας κ. Χατζιδάκης, ενοχοποι-
εί τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ για τα «κακώς κείμενα» του Οργανισμού και 

τους «φορτώνει» την ευθύνη για τη μη έγκαιρη καταβολή των συντάξεων. Δεν είναι 
η πρώτη φορά που η κυβέρνηση προσπαθεί με τέτοιο σκαιό τρόπο να κουκουλώσει 
τις ευθύνες, τις δικές της και όλων των προηγούμενων, για το μεγάλο πρόβλημα 
των εκκρεμών συντάξεων. Το «μπάχαλο» όμως στον ΕΦΚΑ και η διαρκής υποβάθ-
μιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους είναι αποτέλεσμα της δραματικής 
έλλειψης προσωπικού, αλλά και των προτεραιοτήτων που θέτει η κυβέρνηση στον 
«ψηφιακό μετασχηματισμό» του κράτους, που πάει σαν τρένο όταν πρόκειται να 
εξυπηρετήσει τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, σέρνεται όμως όταν είναι να 
«βγάλει» ακόμα κι αυτά τα λίγα ψίχουλα για τους συνταξιούχους. Πάνω σ’ αυτό το 
έδαφος προωθείται τώρα και η ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών, 
που θα επιβαρύνει κι άλλο τους ασφαλισμένους. Ακόμα και τώρα, μετά τις τόσες 
κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, στα σκονισμένα ράφια παραμένουν 250.000 υποθέ-
σεις εκκρεμών συντάξεων, κύριων και επικουρικών, χωρίς κανείς να αναρωτιέται 
πώς ζουν οι δικαιούχοι τους, στην καλύτερη περίπτωση με προκαταβολές και μπα-
λώματα, που τους καταδικάζουν σε χαμοζωή. Δεν πήρε λοιπόν ο πόνος την κυβέρ-
νηση για τις εκκρεμείς συντάξεις. Αντίθετα, αξιοποιεί το πρόβλημα για το οποίο 
ευθύνεται, ώστε να πάει ένα βήμα πιο πέρα την απαλλαγή του κράτους από την 
υποχρέωση της Ασφάλισης.


