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Στο στόχαστρο της Εφορίας μπαίνουν 1,1 
εκατ. συνταξιούχοι, οι οποίοι καλούνται 

να καταβάλουν πρόσθετο φόρο από 24% έως 
55% για τα αναδρομικά που εισέπραξαν τον 
Οκτώβρη 2020. Συγκεκριμένα, οι συνταξι-
ούχοι καλούνται να υποβάλουν ξεχωριστές 
συμπληρωματικές δηλώσεις ανά χρονιά και 
να πληρώσουν έξτρα φόρο, συν την αναλο-
γούσα εισφορά αλληλεγγύης. Ειδικότερα, η 
ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet για την 
υποβολή δηλώσεων αναδρομικών για τα 

Όχι στη διάλυση
του υποκαταστήματος του ΤΑΠ-ΟΤΕ 

στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 16

Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επειδή, παρά 
την κατακραυγή των συνταξιουχικών οργανώσεων αλλά 

και των ασφαλισμένων, επιμένει στην απαράδεκτη απόφαση 
διάλυσης του τοπικού υποκαταστήματος ασφαλισμένων του 
εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, που εδρεύ-
ει στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 16 και εξυπηρετεί πάνω από 
60.000 ασφαλισμένους του ΟΤΕ, ΕΛΤΑ & ΟΣΕ.
Μία επιμονή που προκαλεί σε μας πολλά ερωτηματικά και 
στους ασφαλισμένους οργή γιατί ξέρουν ότι τα φαινόμενα δι-
άλυσης και παρακμής που οδήγησαν τον ΕΦΚΑ στα βράχια 
θα επεκταθούν και σε αυτό το κομμάτι του φορέα.
Πρόκειται για υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ που είναι «νησί-
δα» σωστής εξυπηρέτησης για εξήντα χιλιάδες συναδέλφους, 
με πολύ θετικά αποτελέσματα ακόμη και στην πολύ δύσκολη 
περίοδο της πανδημίας.
Η ένταξη του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ στην 5η Γενική Διεύθυνση 
του e-ΕΦΚΑ και η απόφαση να εξυπηρετούνται πλέον οι εν 
λόγω συνταξιούχοι από τα κατά τόπους καταστήματα του Τα-
μείου, θα μεγιστοποιήσει τα προβλήματα αυτών των ασφαλι-
σμένων και φυσικά θα ανατροφοδοτήσει το γενικό μπάχαλο 

Καταγγελία  των Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ & ΟΣΕ

Συνταξιούχοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία
στου Μαξίμου διεκδικώντας ό,τι τους έχει αφαιρεθεί
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Δυναμική κινητοποίηση στην Αθήνα πραγ-
ματοποίησαν, σήμερα 14/12/2021, οι συντα-

ξιούχοι με σύνθημα «Κανένας συμβιβασμός με 
αυτή την πολιτική - Διεκδικούμε ό,τι μας έχουν 
αφαιρέσει».«Φέρτε πίσω όλα τα κλεμμένα, με 
αίμα ο λαός τα έχει πληρωμένα», φώναζαν κατά 
τη διάρκεια της κινητοποίησης που πραγματο-
ποιήθηκε μετά από κάλεσμα των Συνεργαζόμε-
νων Συνταξιουχικών Οργανώσεων (Δημοσίου 
- OAEE - ΙΚΑ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ 
- ΠΕΣ ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΟΣΕΑ ΕΤΕ-
ΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ). Με τις κινητοποιήσεις τους 
οι συνταξιούχοι διεκδικούν όλα όσα τους έχουν 
αφαιρέσει τα τελευταία χρόνια και χαρακτηρί-
ζουν απαράδεκτο το «αντίδωρο» των 250 ευρώ 
που τους πετάει η κυβέρνηση. Απαιτούν στήριξη 
του δημόσιου συστήματος Υγείας, απόδοση σε 
όλους τους συνταξιούχους της 13ης και 14ης σύ-
νταξης, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Να τους 

αποδοθεί το 0,5% του τακτικού προϋπολογισμού 
που είναι νομοθετημένο για τα έτη 2020 - 2021. 
Να τους αποδοθούν τα αναδρομικά αφορολό-
γητα. Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην 
πλ. Κλαυθμώνος, όπου μίλησαν εκπρόσωποι Συ-
νταξιουχικών Οργανώσεων με βασικό ομιλητή 
τον Παντελή Τάτση, πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων (ΠΟΣ) ΟΑΕΕ. Στην 
κινητοποίηση συμμετείχε και το σωματείο μας με 
το δικό του πανό.  Στη συνέχεια οι συγκεντρωμέ-
νοι πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, 
στο ύψος της Βουλής κλούβες των ΜΑΤ τους 
έφραξαν το δρόμο, γεγονός που καταγγέλθηκε 
από τους συνταξιούχους. Τελικά, κάτω από την 
αποφασιστική τους στάση, οι κλούβες αποσύρ-
θηκαν και οι συνταξιούχοι πορεύτηκαν στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός απουσίαζε, 
όμως η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα ορίσει νέα 
συνάντηση.

φορολογικά έτη 2015, 2016. Τα αναδρομικά, 
τα οποία καταβλήθηκαν χωρίς παρακράτη-
ση φόρου, θα έρθουν να προστεθούν στα 
εισοδήματα των ετών που αναλογούν (2015 
και 2016) και θα φορολογηθούν με τις ισχύ-
ουσες κάθε χρονικά κλίμακες με συντελε-
στές 22% έως 42% το 2015 και 22% έως 45% 
για το 2016, συν την αναλογούσα εισφορά 
αλληλεγγύης εφόσον αφορούν συνολικά 
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Τα ανα-
δρομικά της περιόδου Ιούνιος 2015 – Μάιος 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών η «ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ», παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που συνε-
χίζεται με την πανδημία της COVID-19, αποφάσισε 
και φέτος, να μην πραγματοποιήσει τις πρωτοχρο-
νιάτικες εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας που 
διοργανώναμε τα προηγούμενα χρόνια. 
Για εμάς η υγεία των μελών μας και των οικογενει-
ών τους αλλά και όλων των συνανθρώπων μας είναι 
πάνω απ’ όλα. 
Το Σωματείο μας λειτουργεί με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης. Όταν με το καλό ξεπεραστεί αυτή η κρίση, 
θα μας δοθεί η δυνατότητα να βρεθούμε ξανά από 
κοντά, να συζητήσουμε για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι και να ανταλλά-
ξουμε απόψεις..

Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» εύχεται σε όλους
τους συναδέλφους, τις συναδέλφισσες και τις 

οικογένειές τους:
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά,

με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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2016, αφορούν ΄1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους οι οποίοι τώρα θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με το λογαριασμό της εφορίας. 
Όπως θα διαπιστώσουν οι συνταξιούχοι, η τελική επιβάρυνση των αναδρο-
μικών θα φτάσει στα επίπεδα του 24% έως 55%.
Το χαράτσι για τα κουτσουρεμένα αναδρομικά που επιστράφηκαν με με-
γάλη καθυστέρηση και δόθηκαν άτοκα με απόφαση της κυβέρνησης δεν 
επιστράφηκαν τα αναδρομικά έστω του ενδεκάμηνου των επικουρικών συ-
ντάξεων και των δώρων, συνολικού ύψους 2,6 δις ευρώ.  
Καμία φορολόγηση στα πετσοκομμένα και άτοκα αναδρομικά απαιτούν οι 
συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις από την κυβέρνηση. 
Ακόμη και η πρόταση που έγινε για να φορολογηθούν τα αναδρομικά αυτο-
τελώς με συντελεστή 20% όπως συνέβη με τα αναδρομικά για τους συντα-
ξιούχους των ειδικών μισθολογίων τον Δεκέμβρη του 2018.  Η κυβέρνηση 
την απέρριψε με τον κ. Σταϊκούρα να δηλώνει ότι είναι ειλημμένη απόφαση 
να φορολογηθούν προσθέτοντάς τα στα εισοδήματα του 2015 και του 2016.
Η αναλγησία της κυβέρνησης ξεπέρασε κάθε όριο, επιστρέφει τα αναδρο-
μικά του ενδεκάμηνου άτοκα όταν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που 
επιβάλουν έντοκη επιστροφή με ετήσιο τόκο 6%, και τους φορολογούν με 
τεράστια ποσοστά για ποσά που έλαβαν με 5 χρόνια καθυστέρηση. Οι συ-
νταξιούχοι δεν είναι επαίτες, διεκδικούν τα δικαιώματά τους και θα συνεχί-
σουν το δρόμο του αγώνα μέχρι να δικαιωθούν. 

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Άκης Σκέρτσος Υπ. Επικρατείας της κυβέρνησης
Δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι
οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό !!!

Ειπώθηκε και αυτό: «Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει 
ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό...» και ειπώθηκε 
από τα χείλη του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου!
Αυτή η απίστευτη δήλωση του υπουργού απογείωσε τα όσα έως τώρα 
κυβερνητικά ...επιχειρήματα έχουν ακουστεί για την μη υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού στα σώματα ασφαλείας.
Χρειάστηκαν 20 μήνες στην κυβέρνηση για να παραδεχθεί ότι τα ΜΜΜ 
είναι πηγή διασποράς τους κορονοϊού. Χρειάστηκαν 15 μήνες για να πα-
ραδεχθεί το ανάλογο για τους χώρους δουλειάς. Θα αναγκαστεί να παρα-
δεχθεί ότι συμβαίνει και στα σχολεία των τμημάτων με 25 μαθητές, όπως 
φυσικά συμβαίνει και στην αστυνομία!
Αίσθηση, επίσης, προκαλεί ο ισχυρισμός του υπουργού ότι τα σώματα 
ασφαλείας είναι κρίσιμες υπηρεσίες που δεν πρέπει να ισχύσει η υποχρε-
ωτικότητα του εμβολιασμού. Σε αντίθεση, μάλλον, με τους υγειονομικούς 
γιατρούς που είναι εμβολιασμένοι κατά 95% και είναι στην πρώτη γραμμή 
της μάχης για την πανδημία.
Υποστήριξε, λοιπόν, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός «εφαρμόζεται δύ-
σκολα, ειδικά στις συγκεκριμένες ομάδες που έχουν να κάνουν με τις υπη-
ρεσίες του σκληρού πυρήνα του κράτους» πως αν οι ένστολοι «τεθούν σε 
αναστολή, δεν αναπληρώνονται εύκολα» διότι «οδηγεί σε μια σειρά από 
κενά που θα δημιουργηθούν σε κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους».
Φαίνεται πως για την κυβέρνηση δεν είναι κρίσιμες υπηρεσίες τα δημόσια 
νοσοκομεία που είναι ξανά στο «κόκκινο» και οι αναστολές δημιούργη-
σαν επιπλέον κενά υγειονομικών!

Περισσότερη ενημέρωση
στην ηλεκτρονική σελίδα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

www.trenotita.gr

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 19 Νοέμβρη 2021 ο κρατικός προϋ-
πολογισμός για το 2022. 

Ο προϋπολογισμός πλαισιώνεται από σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων στήρι-
ξης των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίες εμφανίζονται και στο προσχέδιο και 
θα φορτωθούν εξολοκλήρου στην πλάτη του λαού. Συγκεκριμένα:
• Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών του 

ιδιωτικού τομέα, με απώλειες κρατικών εσόδων ύψους 849 εκατ. ευρώ.
• Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

επιδότηση 200 ευρώ της εργοδοσίας σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημι-
ουργία 150.000 νέων θέσεων εργασίας (186 εκατ.).

• Μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη στο 
22% από 24% (από 1/1/2022), με απώλειες 183 εκατ. ευρώ από τον Προϋ-
πολογισμό.

• Μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου σε περιπτώσεις 
εταιρικών συγχωνεύσεων, με κόστος 38 εκατ. ευρώ για το 2022.

• Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για επιχειρηματικές δαπάνες που αφο-
ρούν «πράσινη» οικονομία, Ενέργεια και ψηφιοποίηση, από 1/1/2022 (20 
εκατ. σε ετήσια βάση). Κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες επιχειρή-
σεων, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκπτωσης επί του φόρου εισο-
δήματος.

Φοροληστεία και ακρίβεια τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα
Την ίδια στιγμή, η μάζα των φορολογικών εσόδων από μισθούς, συντάξεις και 
άλλα λαϊκά εισοδήματα, καθώς και από τους έμμεσους φόρους και τα άλλα χα-
ράτσια, συνθέτουν το ενισχυμένο πλέγμα της φοροληστείας και για την επόμε-
νη χρονιά, όπως αυτό αποτυπώνεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού.
Τα συνολικά ποσά των φόρων ξεπερνούν τα 49,5 δισ. το 2022, από 45,4 δισ. 
φέτος, με αύξηση 4,1 δισ., ενώ ο ΦΠΑ που φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση 
ξεπερνά τα 19 δισ., από 17,18 δισ., με αύξηση ύψους 2 δισ.
Η φοροαφαίμαξη του λαού που κλιμακώνεται, η καθήλωση των συντάξεων και 
των μισθών και η μεγάλη ακρίβεια, είναι το εκρηκτικό «μείγμα» που απειλεί το 
λαϊκό εισόδημα και τη νέα χρονιά.
Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς !! Στην καρδιά ενός ακόμα κύματος της πανδημί-
ας η χρηματοδότηση των νοσοκομείων μειώνεται κατά 820 εκατομμύρια ευρώ. 
Επίσης μειώνει κατά 1,7 δις τις κοινωνικές δαπάνες για πρόνοια, στήριξη των 
ανέργων ενώ κρατά καθηλωμένες τις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό και επι-
βάλει απλήρωτη εργασία. 
Σύμφωνα με τη Γιούροστατ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον μήνα 
Οκτώβρη σκαρφάλωσε στο 4,1% από 3,4% τον Σεπτέμβρη, 3% τον Αύγουστο 
και 2,2% τον Ιούλη σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες. Αντίστοιχα, 
στην ελληνική οικονομία, ο πληθωρισμός για τον μήνα Οκτώβρη καταγράφηκε 
στο 3,4%.
Σε επίπεδο Ευρωζώνης, οι ραγδαίες ανατιμήσεις για τον μήνα Οκτώβρη προ-
ήλθαν από τον κλάδο της Ενέργειας, όπου καταγράφηκε άνοδος 23,7%. Αυτό 
αποτυπώνεται και στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά έρ-
χονται αντιμέτωπα με τις συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος και στα 
είδη πλατιάς κατανάλωσης.
Η χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας παραμένει σταθερά στην 
πρώτη θέση πανευρωπαϊκά, κάνοντας η κυβέρνηση να ακούγεται ως φάρσα. Τα 
λαϊκά νοικοκυριά θα δουν και δεύτερη αύξηση στα τιμολόγια που θα λάβουν 
τέλη Δεκέμβρη, και μάλιστα ιδιαίτερα «τσουχτερή».
Αν συνυπολογίσουμε ότι η κατανάλωση ρεύματος θα αυξηθεί τους χειμερινούς 
μήνες εξαιτίας χρήσης ηλεκτρικών σωμάτων, τότε θα πρέπει να αναμένονται 
«ρήτρες αναπροσαρμογής» ακόμα και με τριψήφιο αριθμό στα τιμολόγια, με δε-
δομένο ότι συμπαρασύρονται προς τα πάνω και οι υπόλοιπες χρεώσεις.
Κι ενώ η κατάσταση διαμορφώνεται τραγική για εκατοντάδες χιλιάδες οικια-
κούς καταναλωτές, η κυβέρνηση αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης, 
έχοντας απορρίψει τις προτάσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων για την κα-
τάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα ενεργειακά αγαθά. 

Η ενισχυμένη εποπτεία
Το αντιλαϊκό χρονοδιάγραμμα έχει και συνέχεια με τη 12η έκθεση ενισχυμένης 
εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα δημοσιοποιηθεί στις 24 Νοέμβρη.
Σε αυτή αναμένεται να υπάρχουν και «αστερίσκοι», κυρίως σε ό,τι αφορά τα 
«κόκκινα» δάνεια. Βασικό ζήτημα είναι οι «καθυστερήσεις» στη συγκρότηση του 
ιδιωτικού φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, στον οποίο θα μετα-
βιβάζονται οι πρώτες κατοικίες, με την ταυτόχρονη καταβολή ενοικίου από τα 
υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω φορέα, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται στην πορεία κλιμάκωσης των πλειστηριασμών και στην 
πρώτη κατοικία, αναμένεται το β' εξάμηνο του 2022.
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σης, από 21 ευρώ στο χιλιόλιτρο το 2010, φτάνει σήμερα στα 280 ευρώ το χι-
λιόλιτρο, επί του οποίου προστίθεται και ο ΦΠΑ! Ως «αντάλλαγμα» δίνονται 
τα ψίχουλα του επιδόματος θέρμανσης, μόνο για ένα ορισμένο τμήμα του λαού 
που πληρώνει στο πολλαπλάσιο από την άλλη τσέπη με τη φοροληστεία.
Ετσι, το κόστος του φετινού επιδόματος θέρμανσης (αφορά πετρέλαιο θέρμαν-
σης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ), υπολογίζεται στα 168 εκατ. 
ευρώ (από 84 εκατ. πέρυσι). Χαρακτηριστικά, στο κέντρο της Αθήνας για οικο-
γένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 114 ευρώ πέρυσι, σε 181 ευρώ 
φέτος, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για οικογένεια με δύο παιδιά το επί-
δομα θα ανέλθει, από 188 ευρώ πέρυσι, σε 299 ευρώ φέτος. Τα κριτήρια αξίας 
ακίνητης περιουσίας ορίζονται στα 180.000 ευρώ για τον άγαμο (από 130.000) 
και στα 300.000 ευρώ (από 250.000) για τους έγγαμους.
Κατά τον Χρ. Σταϊκούρα, τα μέτρα ανέρχονται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 326 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος της έκπτωσης για το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται βέβαια για ποσά που θα αποδοθούν στις εταιρεί-
ες ηλεκτρικού ρεύματος και τους μεγαλομετόχους τους από τους πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού, ουσιαστικά από την τσέπη των λαϊκών στρωμάτων.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Μέτρα - ψίχουλα για τους συνταξιούχους και για τα εργατικά νοικοκυριά 
που «σφαδάζουν» από τις ανατιμήσεις στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και 

την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσε   η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός 
ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να θολώσει τα νερά, κάνοντας λόγο για «πρόσκαιρο 
φαινόμενο» και «διεθνή συγκυρία»,η ουσία δεν κρύβεται: Αυτό που συμβαίνει 
είναι το αντίτιμο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, μαζί 
με τους τσακισμένους μισθούς και τη συνεχιζόμενη φοροληστεία, για την επι-
στροφή στην πολυδιαφημιζόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις στην 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσμα της 
πολιτικής «απελευθέρωσης» της Ενέργειας και της λεγόμενης «πράσινης μετά-
βασης», που οδηγεί στην εξάρτηση απ' τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς, 
κάτι που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις.
Μέσα στα πλαίσια λοιπόν διαχείρισης των πιο ακραίων συνεπειών της «απε-
λευθέρωσης» αγοράς ηλεκτρισμού και της «πράσινης συμφωνίας» της ΕΕ, 
αλλά και με το βλέμμα στη διασφάλιση της «εισπραξιμότητας» για τους 
ενεργειακούς ομίλους, οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Περι-
βάλλοντος Κώστας Σκρέκας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεό-
δωρος Σκυλακάκης ανακοίνωσαν:
• Τον διπλασιασμό της επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος, από 3 

λεπτά που είχε εξαγγελθεί αρχικά στα 6 λεπτά ανά κιλοβατώρα, και μέχρι 
τις 300 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης, φτάνοντας στα 18 ευρώ τον 
μήνα. Η αύξηση που θα περάσει στους λογαριασμούς του ρεύματος για τα 
νοικοκυριά μέχρι αυτό το όριο κατανάλωσης, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς του υπουργείου, θα είναι περί τα 3 ευρώ τον μήνα, ενώ για την επι-
πλέον κατανάλωση και μέχρι τις 600 κιλοβατώρες παρέπεμψε στην... καλή 
διάθεση των παρόχων προαναγγέλοντας δηλαδή άγρια ληστεία. Σημειωτέ-
ον οι καταναλώσεις άνω των 600 Kwh αφορούν και χιλιάδες ατομικές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Νέα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης που διαμορφώνο-
νται για τον άγαμο σε 14.000 ευρώ (από 12.000) και σε περίπτωση οικο-
γένειας σε 20.000 ευρώ, που θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε 
παιδί.

Θυμίζουμε ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμαν-

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 17,1% των 
ελληνικών νοικοκυριών, σχεδόν ένα στα πέντε, δεν μπόρεσε πέρυσι να 

καλύψει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες του για θέρμανση. Τώρα, με το 
κόστος της Ενέργειας να ανεβαίνει και τις αυξήσεις να αγγίζουν το 50% σε 
σχέση με πέρυσι, είναι βέβαιο ότι χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά θα ξεπαγιάσουν 
φέτος τον χειμώνα. Την κατάσταση επιβαρύνουν και οι ανατιμήσεις στα είδη 
πρώτης ανάγκης, με προβλέψεις για νέο γύρο αυξήσεων έως και 25% μέχρι 
τον Δεκέμβρη. Χαρακτηριστικά είναι και τα εξής στοιχεία: Την περσινή χρο-
νιά, ένα στα δύο φτωχά νοικοκυριά δεν κατάφερνε να αποπληρώσει έγκαι-
ρα τους λογαριασμούς για ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο, ενώ το 36,1% των 
νοικοκυριών είχε μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα με 
το διαθέσιμο εισόδημά του. Επίσης, ένα 24,7% των νοικοκυριών δεν μπόρε-
σε να πληρώσει δόσεις πιστωτικών καρτών και δανείων για περισσότερες 
από δύο φορές, το 17,8% καθυστέρησε τουλάχιστον δύο φορές τις πληρωμές 
για παλιούς λογαριασμούς σε ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο, κινητή και σταθερή 
τηλεφωνία, δύο στα δέκα καθυστέρησαν την καταβολή του ενοικίου για το 
σπίτι τους και ένας στους τέσσερις απάντησε ότι δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα να ξοδέψει χρήματα για προσωπικές ανάγκες ή για την ενασχό-
ληση με κάποιο χόμπι.
Εκεί όμως που αποτυπώνεται πραγματικά η κατάσταση των λαϊκών νοικο-
κυριών, είναι στις δαπάνες Υγείας: Εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών και της 
εμπορευματοποίησης του συστήματος, το 25,6% δεν έκανε καμία εξέταση 
για την υγεία του ή θεραπεία που ήταν αναγκαία. Ακόμα κι αυτά τα στα-
τιστικά στοιχεία είναι πίσω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, 
όπου κυριαρχεί η αγωνία της επιβίωσης για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. 
Είναι όμως αποκαλυπτικά για την απόσταση που χωρίζει αυτό που ζουν οι 
συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με τις σύγχρονες ανά-
γκες τους, που η ικανοποίησή τους σκοντάφτει στις αντιλαϊκές πολιτικές που 
εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις σε βάρος τους.
Εκεί πρέπει να συγκεντρώσουν τα αγωνιστικά πυρά για να πάρουν ανάσες 
και για τη λύση των προβλημάτων τους. 

Δύσκολος ο χειμώνας
για συνταξιούχους & εργαζόμενους

Ακρίβεια και ανατιμήσεις ροκανίζουν
τις συντάξεις και τους μισθούς

Νέο κύμα ακρίβειας, και μάλιστα ακόμα και για στοιχειώδη και βασικά 
είδη καθημερινής λαϊκής κατανάλωσης, ξέσπασε και τον Οκτώβρη, σε 

μια εξέλιξη που όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, 
αποδεκατίζοντας παραπέρα το λαϊκό εισόδημα.
Η εκτίναξη της ακρίβειας αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμ-
φωνα με αυτά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 3,4% τον 
Οκτώβρη (από 2,2% τον Σεπτέμβρη, 1,9% τον Αύγουστο, 1,4% τον Ιούλη) σε 
σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες. Μάλιστα οι ανατιμήσεις αφο-
ρούν την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών της καθημερινότητας.
Συγκεκριμένα:
• 3,0% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, κυρίως λόγω αύ-

ξησης σε: Ψωμί 3,9%, ελαιόλαδο 22,1%, αρνί και κατσίκι 16,3%, πουλε-
ρικά 8,5%, νωπά ψάρια 7,9%, νωπά λαχανικά 9,3%, πατάτες 9,1%, τυριά 
1,5%. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως 
των τιμών σε χοιρινό, νωπά φρούτα, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργα-
σμένα.

• 11,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε φυσι-
κό αέριο (όπου παρατηρείται εκτίναξη 132,3%), ηλεκτρισμό 18,9% και 
πετρέλαιο θέρμανσης 45,9%.

• 9,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καύ-
σιμα και λιπαντικά 22,3%, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο 
30,4%, καινούργια αυτοκίνητα 5%.

Την ίδια ώρα οι ανατιμήσεις στα δίδακτρα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
φτάνουν το 1,4%, στα ξενοδοχεία το 10% κ.λπ.
Στην πραγματικότητα ο λαός «γεύεται» άλλη μια πλευρά της «επεκτατικής» 
πολιτικής για το τάισμα του κεφαλαίου και των μεγαλοεργοδοτών, η οποία 
συμβάλλει μεταξύ άλλων και στην εκτίναξη του πληθωρισμού, που ροκανί-
ζει τις συντάξεις και τους μισθούς. Και ακόμα κι αν τους επόμενους μήνες 
υπάρξει μια σχετική υποχώρηση, μετά το ράλι των ανατιμήσεων το μεγαλύ-
τερο μέρος της αύξησης θα παραμείνει και θα αποτελεί μόνιμο βραχνά για 
το λαϊκό εισόδημα.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, ανέφερε 
ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξει ανοδική τάση και το επόμενο δίμηνο και 
«πιθανόν να περάσουμε και το 4%». Απέδωσε τα φαινόμενα των ανατιμήσε-
ων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη μεγάλη ζήτηση - λόγω της ανάκαμψης των οι-
κονομιών - που δεν μπορεί να καλυφθεί από την προσφορά, δηλώνοντας ότι 
«δεν περιμέναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο μεγάλη έξαρση στην Ενέργεια».

«Θετικό» χαρακτηρίζει στο Δελτίο του ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος 
το τζογάρισμα των επικουρικών συντάξεων, που θεσπίστηκε πρόσφατα από 
τη ΝΔ. Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος, η μετατροπή του συ-
στήματος της Επικουρικής Ασφάλισης από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητι-
κό έχει «πλεονεκτήματα», κι ένα από αυτά που ξεχωρίζουν είναι ότι οδηγεί 
στην «ενίσχυση (...) της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και του ελληνικού χρημα-
τιστηρίου». Δεν θα περίμενε κανείς από τους βιομήχανους και τους άλλους 
μεγαλοεργοδότες να εστιάσουν οπουδήποτε αλλού πέρα από τις εισφορές 
εκατομμυρίων ασφαλισμένων, που τις βάζουν «στο χέρι» για να τις αξιοποιή-
σουν ως χρηματιστηριακό προϊόν, με τον κίνδυνο να καταλήξουν θυσία στον 
βωμό του τζόγου και οι ασφαλισμένοι να βρεθούν στον άσο. Σε συνδυασμό 
μάλιστα με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που απαλλάσσει ακόμα 
περισσότερο την εργοδοσία από τις υποχρεώσεις της στα Ταμεία, το κομπό-
δεμα των δεκάδων δισ. ευρώ που θα βάλουν «στο χέρι» οι διάφοροι «διαχει-
ριστές» του κόπου των ασφαλισμένων στην Επικουρική Ασφάλιση είναι μια 
γερή τονωτική ένεση στην κερδοφορία τους για τα επόμενα πολλά χρόνια.

ΣΕΒ και μεγαλοεργοδότες βάζουν στο χέρι 
τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων
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Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΙΜΑ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Κόλαφος για την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας αποδεικνύε-
ται το μέτρο ένταξης ιδιωτών δικηγόρων και λογιστών που δήθεν θα 

έδινε λύση στο οξυμένο πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων και με στόμ-
φο διαφήμιζε ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας. Καθώς χτες ολοκληρώθηκε 
ο πρώτος κύκλος πιστοποίησης των 1.200 λογιστών και δικηγόρων που 
είχαν δηλώσει συμμετοχή, τελικά μόνο 179 (14,9%) πέρασαν στις σχετι-
κές εξετάσεις και θα είναι σε θέση να ενταχθούν στη διαδικασία έκδοσης 
των συντάξεων, το κόστος των οποίων πέραν του ΕΦΚΑ θα επιβαρύνει 
και τους ίδιους τους ασφαλισμένους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης ανακοίνωσης του ΕΦΚΑ, μόνο 
ένας στους τρεις (32,7%) «πέρασε» τις εξετάσεις, απόδειξη ότι η λύση που 
ως πανάκεια εμφάνιζε το υπουργείο Εργασίας τους τελευταίους μήνες, 
ήταν απλά το πρόσχημα για να μπάσει σε μια κρίσιμη υπηρεσία του Δη-
μοσίου, όπως είναι η απονομή συντάξεων, τους ιδιώτες.
Αυτός άλλωστε ήταν και ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης από την 
πρώτη στιγμή, καθώς με πρόσχημα το δραματικό πρόβλημα των εκκρε-
μών συντάξεων, προχωρά στην ιδιωτικοποίηση σημαντικών υπηρεσιών. 
Ενας στόχος τον οποίο σχεδιάζει ακόμα πιο αποφασιστικά να προωθή-
σει το υπουργείο Εργασίας, μέσα από τον νέο νόμο για τον ΕΦΚΑ που 
ετοιμάζει και προβλέπει την ιδιωτικοποίηση του «μάνατζμεντ» και την 
παράδοση και άλλων κρίσιμων λειτουργιών του Οργανισμού σε ιδιωτικές 
εταιρείες. Ο νέος νόμος μάλιστα θα παρουσιαστεί σήμερα από τον υπουρ-
γό Εργασίας στο υπουργικό συμβούλιο.

που επικρατεί στον e-ΕΦΚΑ. Αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά που συνάδελφοι 
επιχειρούν, μέσω των καταστημάτων, να επιλύσουν κάποιο θέμα που τους απα-
σχολεί. Σπάνια βρίσκουν θετική ανταπόκριση στα προβλήματά τους.
Αυτή η διοίκηση μαζί με την κυβέρνηση δεν επεδίωξε ποτέ τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ούτε την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Δεν προ-
χώρησε σε προσλήψεις προσωπικού, ούτε στην μηχανογραφική υποστήριξη 
του όποιου έργου. Κρατάει μια αντιδραστική στάση και έχει αναλάβει μαζί με 
τον Υπουργό ρόλο διώκτη των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ στοχοποιώντας 
κάθε μέρα και κάποιους μόνο και μόνο για να διώχνουν τις ευθύνες από πάνω 
τους.
Τώρα πλέον και με την επίσημη διάλυση του ΤΑΠ-ΟΤΕ, καμία πρόσβαση δεν 
θα υπάρχει σε στοιχεία ασφαλισμένων ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛ ΤΑ και καμία λύση δεν 
θα δίνεται στα προβλήματα των ενδιαφερομένων.
Πόσο μάλλον σε σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό του επανυπολογισμού, που έχει 
γίνει με καραμπινάτα λάθη και αυτό επειδή ο e-ΕΦΚΑ δεν άντλησε τα στοιχεία 
από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το οποίο και είχε εκδώσει τις συντάξεις, σύμφωνα με το 
καταστατικό του.
Γενικά γύρω από τον e-ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του έχει απλωθεί μια επικοι-
νωνιακή φούσκα. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, 
αλλά για διάλυση και μιας ακόμη υπηρεσίας που κάπως ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα θα είναι και αυτό το κομμάτι των 
60.000 συνταξιούχων να μη ξέρει που να απευθυνθεί για να λύσει το πρόβλημά 
του και να βρει το δίκιο του. Με αυτή την απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ 
ένα είναι βέβαιο ότι και η έκδοση των συντάξεων, θα καθυστερεί, θα προστε-
θούν και αυτές στις χιλιάδες που εκκρεμούν για χρόνια.
Πρόκειται για άλλη μια απόφαση που επιτείνει την διάλυση του e-ΕΦΚΑ και 
επιβάλλεται να ανακληθεί τώρα.
Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ότι δεν θέλει να λύνει προβλήμα-
τα, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και ότι μεθοδεύει τη δοσοληψία και των 
ασφαλισμένων ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ με ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους, κάτι 
που, πέρα από την έλλειψη της όποιας εγγύησης που έχει η δημόσια υπηρε-
σία, και τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανακεφαλαίωση και την 
απονομή συντάξεων στο Ταμείο μας το σπρ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, συνεπάγεται αναποτε-
λεσματικότητα και πλήρες αδιέξοδο στην διαχείριση και την εξυπηρέτηση των 
χιλιάδων συναδέλφων μας.
Καλούμε την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να δεχθεί και να υλοποιήσει και στο δικό 
μας Ταμείο ότι έχει κάνει στα Ταμεία των Τραπεζών και της ΔΕΗ γιατί οι προ-
βλέψεις του ψηφισμένου οργανογράμματος ήταν η ίδια και ενιαία αντιμετώπι-
ση για όλα τα ανωτέρω Ταμεία δηλ. Τραπεζών, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών–Ομίλου ΟΤΕ
Ο Πρόεδρος Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας Α. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ 
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛ-ΤΑ

Ο Πρόεδρος Γ. ΠΕΠΟΝΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΟΣΕ (Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
Ο Πρόεδρος Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΠΑΝ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Τιμώντας τα 48 χρόνια από την εξέγερση, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» εξέδω-
σε ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι τα συν-

θήματα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου «ΕΞΩ ΟΙ Η.Π.Α. – ΕΞΩ ΤΟ 
ΝΑΤΟ», «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 48 χρόνια μετά, παραμέ-
νουν ζωντανά και επίκαιρα, γιατί παραμένει επίκαιρος ο αγώνας ΕΝΑ-
ΝΤΙΑ στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ  που μετατρέ-
πουν τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου, ΕΝΑΝΤΙΑ στην πολιτική των 
Κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που συνθλίβει τα δικαιώματα και τις ανάγκες 
του λαού και της νέας γενιάς. Όποια κι αν είναι τα σχέδια των Κυβερνή-
σεων κάθε φορά, όσο «δεδομένοι» κι αν μοιάζουν οι νόμοι και οι συμ-
φωνίες τους, όσο σκληρή κι αν φαίνεται η καταστολή, όσο ισχυρές κι αν 
φαίνονται οι συμμαχίες τους, Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ είναι αυτή που 
μπορεί να τα κάνει «κουρελόχαρτα». Ο λαός μπορεί να βάλει τη σφρα-
γίδα του στις εξελίξεις. Η υπεράσπιση της ζωής, της υγείας του λαού και 
της νεολαίας από την πανδημία πρέπει να γίνει υπόθεση  του εργατικού 
–λαϊκού κινήματος, των Εργατικών αλλά και των Συνταξιουχικών Σω-
ματείων. Σήμερα ο αγώνας των εργαζομένων για δουλειά με δικαιώματα, 
οι νικηφόροι απεργιακοί αγώνες των εργαζομένων στην e-food και την 
COSCO  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ  ότι οι αγώνες μπορούν να έχουν αποτελέ-
σματα. Αντλούμε γνώση, έμπνευση και δύναμη από το μεγάλο ξεσηκωμό 
του Πολυτεχνείου, 48 χρόνια πριν. 
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ», όπως κάθε χρόνο, έδωσε το παρόν της στο χώρο του 
Πολυτεχνείου και αντιπροσωπεία της που την αποτελούσαν ο Πρόε-
δρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Παν. Ρούσσος, ο Ταμίας Θανάσης Μελούδης, το μέλος 
του Δ.Σ. Θεόδ. Βελέντζας καθώς και συνάδελφοι μέλη, καταθέτοντας 
στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης.

 «Ανθρακες ο θησαυρός» των ιδιωτών 
που θα έβγαζαν συντάξεις

Την ιδιωτικοποίηση και του ΕΦΚΑ προωθεί η κυβέρνηση

Όχι στη διάλυση
του υποκαταστήματος του ΤΑΠ-ΟΤΕ

στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 16
Συνέχεια από σελίδα 1

Το έκτακτο επίδομα μόλις 250 ευρώ το οποίο θα λάβουν λίγο πριν τα Χριστού-
γεννα μόλις ένας στους τρεις συνταξιούχους, περίπου 830.000, όταν το σύνολο 
των συνταξιούχων ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια.
Άρα ο επίδομα-φιλοδώρημα δεν θα το πάρουν περίπου 1.700.000 συνταξιούχοι.
Και όλα αυτά σε μια περίοδο δραματικών ανατιμήσεων, τόσο στην ηλεκτρική 
ενέργεια όσο και στα βασικά είδη διατροφής, από το έκτακτο επίδομα των 250 
ευρώ αποκλείεται η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων που δεν θα πά-
ρουν ούτε ένα ευρώ. 
Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης σε βάρος των συνταξιούχων έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο και δεν θα γίνει ανεκτός. 
Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση πριν από 2,5 χρόνια χορήγησε ένα μέρος της 
13ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους, ο σημερινός πρωθυπουργός τα 
χαρακτήριζε ψίχουλα και την κατήργησε. 
Εσείς κύριε πρωθυπουργέ και η κυβέρνησή σας νομοθετήσατε να αποδίδεται το 
0,5% (ένα δις το χρόνο) του τακτικού προϋπολογισμού στους συνταξιούχους και 
δεν τους δίνετε τίποτε.
Απαιτούμε να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους η 13η και η 14η σύνταξη, 
τις έχουμε πληρώσει με τις εισφορές μας μια ολόκληρη ζωή. 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 250 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


