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Συνεχίζουμε την αγωνιστική μας πορεία σταθερά. 
Τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι         
κυβερνήσεις είναι εδώ. 

Ο νέος συσχετισμός που διαμορφώθηκε μετά τις πρό-
σφατες εκλογές με την εναλλαγή μεταξύ των δύο κομμάτων 
στην κυβέρνηση, αποτελεί εγγύηση για την συνέχιση και το 
βάθεμα των αντεργατικών, αντιλαϊκών, αντισυνταξιουχικών 
πολιτικών που έχουμε γνωρίσει τα περασμένα χρόνια. 

Η κατάσταση δεν είναι ίδια με το χθες, η κυβέρνηση της 
Ν.Δ πατάει και αξιοποιεί την «προίκα» που έλαβε από την 
διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσει στον ίδιο δρό-
μο βάζοντας τον πήχη σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχει-
ρηματικών ομίλων. Ήδη η κυβέρνηση έχει δώσει το στίγμα 
της με την ένταση του αυταρχισμού, το ηλεκτρονικό φακέ-
λωμα και μια σειρά αντεργατικών, αντιλαϊκών νομοσχεδίων 
και δηλώσεων, αλλά και αόριστων υποσχέσεων για την 
δημιουργία προσδοκιών, με επιδόματα, την στιγμή που το 
πληρωμένο συνταξιουχικό εισόδημα των συνταξιούχων και 
όλα τους τα δικαιώματα έχουν κατακρεουργηθεί. 

Αξιοποιεί τον νόμο Κατρούγκαλου, όλη την αντια-
σφαλιστική νομοθεσία και ετοιμάζει την κατάργηση 
του Δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, 
της υγείας, την παραπέρα εμπορευματοποίηση της,  
με την προώθηση του συστήματος των «τριών πυλώ-
νων» («εθνική» σύνταξη – επαγγελματικά ταμεία - ιδιωτική 
ασφάλιση) για να κατεδαφίσει ότι έχει απομείνει. 

Η Πρώτη του Οκτώβρη έχει καθιερωθεί ως παγκόσμι-
α ημέρα των συνταξιούχων. Η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων, οργανώνει 
πανελλαδικό 10ήμερο αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την χώρα. 

Δεν θα νομιμοποιήσουμε στην συνείδησή μας ότι μέχρι 
σήμερα μας έχει αφαιρεθεί, να συνεχίσουν να μας ληστεύ-
ουν με πρόσχημα την κρίση ή την ανάπτυξη του άδικου 
εκμεταλλευτικού συστήματος που με συνέπεια υπηρετούν 
όλες οι κυβερνήσεις. 

Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά 
συντάξεις, δημόσια κοινωνική ασφάλιση, υγεία, για να   
ζούμε με αξιοπρέπεια. 

Συνεχίζουμε την αγωνιστική μας πορεία. Απορρίπτου-
με την λογική ότι έγινε-έγινε. Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαι-
ρεθεί στις συντάξεις, υγεία, κοινωνικές παροχές, δικαιώμα-
τα, που είναι πληρωμένα σε όλο μας τον εργασιακό βίο 
αλλά και σήμερα πληρώνουμε. Δεν τα χρωστάμε σε κανέ-
να δανειστή. 

Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε: 

 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να 
ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360 
που είναι σήμερα. 

 Κατάργηση του νόμου 4387/16 νόμος Κατρούγκαλου και 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Κανένας επανυπολογισμός στις συντάξεις. 

 Όχι στη μείωση του αφορολόγητου. 

 Άμεση απόδοση των πληρωμένων δώρων μας, όχι τα 
επιδόματα. 

 Ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας. Άμεση καταβολή 
των συντάξεων και επανέκδοση των εκκαθαριστικών. 
Άμεση κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

 Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
δημόσιας δωρεάν υγείας για όλους, κατάργηση και     
απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση. 

 Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το αντισυ-
νταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφι-
σαν όλες οι κυβερνήσεις. 

 Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και 
προαπαιτούμενα, ό,τι ακόμα η κυβερνήσεις αυθαίρετα 
παρακρατούν σε κύριες - επικουρικές συντάξεις. 

Την 1η Οκτώβρη στην Αθήνα θα πραγματο-
ποιηθεί Παναττική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στην Πλατεία            
Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) 

Θα ακολουθήσει πορεία  

στο υπουργείο εργασίας. 

Όλοι στον δρόμο του αγώνα  

να μην λείψει κανένας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΣ-ΝΑΤ 
Με θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
Αρχαιρεσιών την Τετάρτη 09 Οκτώβρη 2019 

και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 
του 2ου ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ,             

Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ          

- ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 



 

Ε μπαιγμό για τους βαριά πά-
σχοντες  αποτελούν και τα 

άρθρα του πολυνομοσχεδίου που δια-
φημίζει η κυβέρνηση ως τάχα στοιχεία 
«διευκόλυνσής» τους σε ότι αφορά τη 
χορήγηση και τη διάθεση των φαρμά-
κων που έχουν ανάγκη, από ιδιωτικές 
κλινικές, φαρμακεία κ.λπ. Δεν αίρονται 
τα πραγματικά εμπόδια διάθεσης 
αυτών των φαρμάκων,  δηλαδή 
οι ειδικές διαδικασίες έγκρισης και 
γνωμοδοτήσεων από την αντίστοιχη 
ειδική επιτροπή και το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, 
που θεσπίστηκαν από όλες τις κυβερνή-
σεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. 

Η προέγκριση και οι αδικαιολόγη-
τες καθυστερήσεις, οι απορρίψεις και 
τα πλαφόν θα συνεχίσουν να ταλαι-
πωρούν τους βαριά πάσχοντες, όπως 
τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές 
τους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να πλη-
ρώνουν για μια σειρά από φάρμακα 
και εξετάσεις που έχουν ανάγκη και τα 

οποία δεν καλύπτονται, να αντιμετω-
πίζουν την αδυναμία των μονάδων, 
λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης 
τεχνολογικού εξοπλισμού, εξαναγκάζο-
ντάς τους να απευθύνονται στον ιδιω-
τικό τομέα και να καταβάλλουν επιπλέ-

ον ποσά. 

Θα συνεχιστεί επίσης η μηδενική 
στην ουσία κρατική χρηματοδότηση 
του ΕΟΠΥΥ (δίνονται μόνο 100 εκατομ-
μύρια το χρόνο, υποτίθεται για τους 

ανασφάλιστους,  που  όμως  δεν  φτάνουν 

...ούτε για τα βασικά τους εμβόλια!). 

Πάνω στον εμπαιγμό μάλιστα, η 
κυβέρνηση της ΝΔ με το άρθρο 80 προ-
σφέρει νέα «διευκό-λυνση» στους φαρ-
μακοβιομήχανους και φαρμακέμπορους, 
με την υπαγωγή τους στις 120 δόσεις 
για τα χρέη τους για την εξαετία 2013 - 
2018 προς τον  ΕΟΠΥΥ. Ρύθμιση που 
έρχεται να προστεθεί στα 20 εκατ. ευρώ 
που τους δώρισε η κυβέρνηση του  ΣΥ-
ΡΙΖΑ από τις επιστροφές αυτές. 

Πόλος επενδύσεων και ο τομέας της Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ          
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ 

Μέσα στο καλοκαίρι, στους χώρους των  
δημόσιων νοσοκομείων ζήσαμε από απει-
λές για πειθαρχικές και ποινικές διώξεις 
ενάντια σε  υγειονομικούς που αγωνίζονται 
ή διεκδικούν τα στοιχειώδη για τον κλάδο 
και τους ασθενείς τους, έως και τραμπουκι-
σμούς.  

Στο Ασκληπιείο της Βούλας, στέλεχος 
της ΝΔ εγκλώβισε συνάδελφο - συνδικα-
λίστρια στο γραφείο της διοίκησης και 
μαζί με το διοικητή του Νοσοκομείου 

(ΣΥΡΙΖΑ), της επιτέθηκε 
φραστικά, ενώ δεν δίστασε να 
της «συστήσει», «να μην  
είναι τόσο ευαίσθητη γιατί 
μπορεί να αρρωστήσει και να 
πεθάνει...» 

     Έφοδοι αστυνομικών, ακό-
μα και μέσα σε θαλάμους α-
σθενών, με στόχο το κυνήγι 
πάμπτωχων εργαζόμενων με-
ταναστών, με πιο πρόσφατο 
τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο 

μίας αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσο-
κομείο της Νίκαιας. 

 Η αστυνομική αυθαιρεσία και προσπά-
θεια τρομοκράτησης «βάρεσε κόκκινο» με 
απειλές τύπου: «Περάστε της χειροπέδες 
τώρα» από 5 αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙΑΣ σε βάρος της εφημερεύουσας  ψυχιά-
τρου του Θριασίου Νοσοκομείου, επειδή 
ζήτησε από αστυνομικό φρουρούμενου 
ασθενούς να μην οπλοφορεί μέσα σε          
Ψυχιατρική κλινική που νοσηλεύονται 34 
ασθενείς! 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το      
υπουργείο Υγείας της ΝΔ διόρισε διοικη-
τή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
δηλαδή της μεγαλύτερης υγειονομικής 
περιφέρειας της χώρας με 30 νοσοκομεία 
στην ευθύνη της, τον πρώην διοικητή της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και αντι-
στράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας Π. 
Στάθη (!!!). 

Τα περιστατικά είναι πολλά και συγχρο-
νισμένα. Δεν είναι ασύνδετα. Αρκεί να δει 
τι επιδιώκεται με τις αλλαγές στο συνδικα-
λιστικό νόμο και την ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία για τις αποφάσεις των συνδικάτων, που 
κάνει ακόμα πιο ασφυκτικό το νομοθετικό 
πλαίσιο. 

Η επιχείρηση «νόμος και τάξη» της  
κυβέρνησης της ΝΔ, φυσική συνέχεια της 
προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, στοχεύει τις 
διεκδικήσεις των εργαζομένων, τις κινη-
τοποιήσεις, τις απεργίες και όποιες μορ-
φές πάλης εκείνοι επιλέγουν. Είναι συνέ-
χεια του αστικού κράτους, της εργοδοτι-
κής τρομοκρατίας, του εργασιακού με-
σαίωνα. Στοχεύει το παρόν και το μέλλον 
και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί 
από το λαϊκό και το υγειονομικό κίνημα, 
στη δουλειά και στο δρόμο. 

Από άρθρο του Γιώργου Σιδέρη, μέλους       
του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 

 Εμπαιγμός για τους βαριά πάσχοντες 
 «Δωράκια» στους φαρμακοβιομήχανους 

Τ ο στίγμα για τη διαμόρφωση της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

του λαού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της ΕΕ και του κεφαλαίου, όπου οι παρε-
χόμενες δωρεάν κρατικές παροχές στην 
Υγεία θα περιοριστούν στο ελάχιστο για 
όλους, έδωσε ο υπουργός Υγείας Β. Κικί-
λιας κάνοντας σαφές ότι το σχέδιο της 
κυβέρνησης της ΝΔ για την Υγεία είναι 
«μετρημένο και  κοστολογημένο». 

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός από 
τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου 
που ψήφισαν από κοινού ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Παρουσιάζοντας τους 
πυλώνες του προγράμματος αυτού, υπο-
στήριξε ότι πρόκειται για «επανάσταση 
στην πρόληψη» που όμως και αυτή η 
«επανάσταση» θα περνάει μέσα κι από 
ιδιωτικές δομές. Το πρόγραμμα, όπως 
αναφέρθηκε θα χρηματοδοτηθεί κυρίως 
από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να αναφέρει πού 
θα βρει τα κονδύλια ο ΕΟΠΥΥ.  

Τα όσα αναφέρθηκαν προοιωνίζουν 
την επιδείνωση της ήδη άθλιας και εκρη-
κτικής κατάστασης κάνοντας υποκριτικά 
λόγο για «ανθρωποκεντρική πολιτική», 
όταν την ίδια στιγμή υλοποιούν και στηρί-
ζουν μέχρι κεραίας -όπως και το ΠΑΣΟΚ 
και ο ΣΥΡΙΖΑ- το σύνολο των ανατροπών 
που έχουν γίνει και επιδεινώνουν τους 
όρους ζωής των εργαζομένων, φθείρουν 
πρόωρα και υπονομεύουν άμεσα την 
υγεία του λαού. 

Από μήνα σε μήνα η καταβολή των                              
αναπροσαρμοσμένων συντάξεων χηρείας 

Μεταφορά από μήνα σε μήνα της καταβολής των αναπροσαρμοσμένων 
συντάξεων χηρείας, μετά τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές που έγιναν λίγο 
πριν από τις ευρωεκλογές στο ύψος του ποσού που καταβάλλεται σε αυτήν 
την ομάδα ασφαλισμένων. Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4387/2016 επιβλή-
θηκαν μεγάλες μειώσεις στις νέες συντάξεις χηρείας, οι οποίες οδηγούσαν 
τους δικαιούχους σε τραγική κατάσταση.  

Μετά και τους επίμονους αγώνες του οργανωμένου συνταξιουχικού  
κινήματος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές Μάη του 2019 κατάργησε μια 
σειρά από άθλιες διατάξεις που η ίδια είχε ψηφίσει, αυξάνοντας μεταξύ 
άλλων τη σύνταξη του δικαιούχου από το 50% στο 70% της σύνταξης που 
λάμβανε ο αποθανών. 



 
 

 

 

 
 

 

 

        

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2019 

 

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Αρχαιρεσιών 2019 της Ένωσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2019 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του 

Καταστατικού. 

 

Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019, ώρα 

10:30 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του 2ου ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 

132 στον Πειραιά και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό    

απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη  Τετάρτη 09  Οκτωβρίου  2019 την 

ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα. 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : 

 

Επειδή κατά την πρώτη μέρα είναι αδύνατο να επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατι-

κό απαρτία, κάνουμε γνωστό στα μέλη ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί οπωσδήποτε, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 

10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του 2ου ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολο-

κοτρώνη 132 στον Πειραιά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη, 

όπως ορίζετε καταστατικά. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών είναι δυνατόν να γίνεται και 

κατά την προσέλευση των μελών στη Γενική Συνέλευση.  

 

Πειραιάς, Σεπτέμβρης 2019 

 

Για τη Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Γιώργος Βρανάς      Ζαφειρούδης Δημήτρης 

  
  
  

  
 
 
 

  
  

  

  
  
  
  
 
 

 
  
  
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                      

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
  
  

Π Ε Σ  -  Ν Α Τ                                                                               
Κολοκοτρώνη 99, (3ος όροφος) – Πειραιάς, ΤΚ: 185 35 

  
  

Τηλ/Φαξ: 210-4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com 

  

  
  
  

 
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

Έτος ίδρυσης 1979 

ΑΦΜ : 998025746 

mailto:pesnat@gmail.com


 

Μ ε κεντρικό άξονα και γενική αρχή τις κάθε είδους διευκολύν-
σεις και προνόμια στους «επενδυτές» για το άνοιγμα νέων 

πεδίων κερδοφορίας, δόθηκε σε διαδικασία «δημόσιας διαβούλευσης» 
το λεγόμενο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο, που έρχεται να κουμπώ-
σει με τις διατάξεις του υπάρχοντος «αναπτυξιακού» νόμου.  

Συνολικά, τα όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο επιβεβαιώνουν 
ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να είναι εχθρική στις 
εργατικές - λαϊκές ανάγκες, ενώ το γεγονός ότι βασικό του κομμάτι 
πέρα από τα «δώρα» στο κεφάλαιο αποτελεί το χτύπημα στις κλαδικές 
Συλλογικές Συμβάσεις, όσο και το παραπέρα χτύπημα που επιχειρείται 
στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, επιβεβαιώνει ότι 
«νούμερο 1» παράγοντα για την «ανταγωνιστικότητα» και κερδοφορία 
των ομίλων και την προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί η ένταση της 
εκμετάλλευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις του πολυ-
νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν: 

-- Απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Μάλιστα, ο γενικός κανόνας είναι 
πρώτα να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και να διενεργεί-
ται εκ των υστέρων ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

-- Βιομηχανικές δραστηριότητες. Η έναρξη της επιχειρηματικής 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  ξ ε κ ι ν ά  μ ε  μ ι α  α π λ ή 
«γνωστοποίηση», προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ 
βέβαια δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για επιχειρή-
σεις που «εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές 
στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτε-
χνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε 
επιπέδου». 

-- «Fast track» διαδικασία για την άρση αρχαιολο-
γικών «εμποδίων», σε περιπτώσεις Συμπράξεων Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Μάλιστα, σε περίπτωση 
«καθυστέρησης», ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει 
και αποζημίωση, που επιβάλλεται από την επόμενη κιό-
λας μέρα μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας των 90 
ημερών! 

Οι καπιταλιστές θα αδειοδοτούν...         
τους εαυτούς τους 

Ενώ βασικό στοιχείο, που έρχεται επίσης να πατήσει 
πάνω στα όσα είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
είναι και το γεγονός ότι στο όνομα της «επιτάχυνσης» των 
επενδύσεων, ούτε λίγο ούτε πολύ οι καπιταλιστές θα... 
αδειοδοτούν και θα «ελέγχουν» τους εαυτούς τους, για το 
αν τηρούν το «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους έτσι 
κι αλλιώς νομοθετικό πλαίσιο. 

Παράλληλα, μετά την έκδοση της προαπόφασης χαρακτηρισμού 
της επένδυσης ως «στρατηγικής», εκδίδεται απόφαση του υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία χορηγούνται και εξειδι-
κεύονται τα προβλεπόμενα ποσά κρατικής ενίσχυσης. 

«Χωροθετούν» τα νέα πεδία κερδοφορίας 

Επιπλέον στοιχείο που ξεχωρίζει στο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια για διεύρυνση επιχειρηματικών 
πεδίων μέσα από τον χωροταξικό σχεδιασμό. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 
-- Η κατάργηση της «απαρχαιωμένης κατηγορίας» «μεσαίας 

όχλησης», ιδίως για βιοτεχνικές και εμπορικές επενδύσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της Αττικής. 

-- Διπλασιάζεται ο συντελεστής δόμησης για «στρατηγικές 
επενδύσεις», που δείχνει να φωτογραφίζει και μεγάλα τουριστικά 
συγκροτήματα. Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
σε επιχειρηματικά πάρκα. 

-- Καθιερώνεται «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης 
Μονάδας», όπου μπορεί να εγκατασταθεί μια επιχείρηση μεγάλου 
μεγέθους, σε έκταση τουλάχιστον 150 στρεμμάτων για δραστηριότητες 
«υψηλής όχλησης» και 100 στρεμμάτων για «μέσης όχλησης». 

-- Προετοιμάζεται το «έδαφος» για μεταβίβαση των ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά σε νέους... «σωτήρες» (η εταιρεία αμερικανικών συμφε-
ρόντων ΟΝΕΧ έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον, ενώ ο πρωθυπουργός 
στη ΔΕΘ μίλησε για δύο ενδιαφερόμενους), με το άρθρο 81, που προ-
βλέπει την παραχώρηση από το Δημόσιο στους επενδυτές ουσιαστικά 
όλων των χώρων γύρω από τα ναυπηγεία, όσο και τη δυνατότητα οι 
ζώνες αυτές να παραχωρούνται τμηματικά σε πάνω από έναν 
«επενδυτές». 

Να σημειωθεί ότι μόλις την τελευταία στιγμή - μετά και τις 
«τροχιοδεικτικές» - δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο και οι εφιαλ-
τικές διατάξεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με 
τον αιγιαλό και προέβλεπαν άρση ακόμα και στοιχειωδών περιορι-
σμών σχετικά με την επιχειρηματική δράση στους αιγιαλούς. Οι κυβερ-
νητικοί κύκλοι, βέβαια, διαβεβαιώνουν ότι τα σχέδια αυτά θα επανέλ-
θουν σε επόμενη φάση. 

«Επιτελικό κράτος», ακόμα πιο στενά δεμένο                                
στις ανάγκες των ομίλων 

Την ίδια ώρα, το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» εμπλουτίζεται με 
δομές και εργαλεία στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων με στόχο την 
άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 

Ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται: 

-- Κυρώσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων 
της υπηρεσίας σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών για τις 
επενδύσεις. Μάλιστα, η κατώτατη πειθαρχική ποινή που προβλέπεται, 

είναι η προσωρινή παύση τριών μηνών. 

-- «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών», με στόχο 
την «υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας». Ενδεικτικά 
αναφέρονται παρεμβάσεις όπως η τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργη-

ση δικαιολογητικών. 

-- «Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας», με κύρια απο-
στολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, 
που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της 

διοίκησης, «προς πολίτες και επιχειρήσεις».  

-- Επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν μεγά-
λα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, από τον Γενάρη του 2021 υποχρεωτικά 
πλέον οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά 
έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλες οι επιδόσεις των αποφά-

σεων. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ : Αντιλαϊκός «μπαξές»                         

με μπαράζ διευκολύνσεων και προνομίων στους «επενδυτές» 



 

ΙΟΥΛΗΣ 
Πήραμε μέρος στην προετοιμασία και την περιφρούρηση της 
24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοί-
ων και τα λιμάνια της χώρας, 3/7, κατά την οποία οι ναυτερ-
γάτες με την καθολική συμμετοχή τους διατράνωσαν τη θέλη-
σή τους να συνεχιστεί ο αγώνας για την υπογραφή ικανοποιη-
τικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), για οργανικές 
συνθέσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των πλοίων προστα-
τεύοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. 

Εκδώσαμε ανακοίνωση για την επόμενη μέρα από την εναλ-
λαγή της κυβέρνησης από ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ, που σηματοδοτεί 
την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής στις κατευθύνσεις της 
ΕΕ, καλώντας τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους σε ετοι-
μότητα και επαγρύπνηση για την ανάπτυξη αγώνων υπεράσπι-
σης των δικαιωμάτων και των σύγχρονων αναγκών μας. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Μέλη μας πήραν μέρος, 6/8, στην εκδήλωση τιμής και μνή-
μης των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών από το πυρηνικό ολο-
καύτωμα των αμερικανών ιμπεριαλιστών στη Χιροσίμα και το  
Ναγκασάκι, που έγινε χωρίς να υπάρχει στρατιωτική ανάγκη 
και είχε στόχο τον εκφοβισμό της τότε 
ΕΣΣΔ και των λαών όλου του κόσμου. 

Στις 14/8 με Δελτίο Τύπου καταγγείλαμε 
την πολιτική επιστράτευση που επέβαλε η 
πορτογαλική κυβέρνηση για την καταστολή 
του αγώνα των εργαζόμενων στις οδικές 
μεταφορές, που απεργούσαν για τις ΣΣΕ. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 
Στις 17/9 συμμετείχαμε μαζικά στο        
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Αθήνα ενά-
ντια στον «αναπτυξιακό» νόμο που έφερε η 
κυβέρνηση, προσφέροντας «γη και ύδωρ» 
στους «επενδυτές», με παράλληλο τσάκισμα στα εναπομείνα-
ντα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με φανερή πλέον 
επιδίωξη να μπει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα, η συλλο-
γική οργάνωση και διεκδίκηση των εργαζομένων. 
Την επόμενη μέρα, 18/9, με τα ταξικά ναυτεργατικά σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ πραγμα-
τοποιήσαμε σύσκεψη για την οργάνωση της πανελλαδικής 
24ωρης απεργίας των ναυτεργατών, που αποφάσισε η Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΠΝΟ μετά από πρόταση των ταξικών 
σωματείων, απαιτώντας να μη τολμήσει η κυβέρνηση να πα-
ρέμβει στο χτύπημα των ΣΣΕ, στη δράση και τη λειτουργία 
των συνδικάτων, στο δικαίωμα στην απεργία. 
Στις 24/9 συμμετείχαμε στην περιφρούρηση της πανελλαδι-
κής απεργίας στα καράβια και την απεργιακή συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ στον Πειραιά. 
Συμμετείχαμε στην οργάνωση και στην κινητοποίηση στο 
Κερατσίνι 18/9, για τα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα από τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργά-
νωσης, της Χρυσής Αυγής, που έγινε λίγες μόλις μέρες μετά 
την δολοφονική ενέδρα που έστησαν οι φασίστες σε συνδικαλι-
στές, κομμουνιστές της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περά-
ματος και αφού είχαν δοκιμάσει τη δολοφονική τους δράση σε 
μετανάστες εργάτες και σε νέους ανθρώπους. 
Νωρίτερα, 11/9, μέλη μας συμμετείχαν σε αντιπροσωπεία 
σωματείων του ΠΑΜΕ που παρακολούθησε την διεξαγωγή 
της δίκης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, της Χρυ-
σής Αυγής, στην αίθουσα των φυλακών Κορυδαλού. 

Πήραμε μέρος στη μαζική κινητοποίηση, που πραγματοποιή-
θηκε 3/9 στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στα Καμίνια, μετά από 
κάλεσμα Σωματείων, Λαϊκών Επιτροπών και φορέων του 
Πειραιά, και την πορεία στους κεντρικούς δρόμους με συνθή-
ματα κατά των αυξήσεων στα τιμολόγια και την ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΗ.  

Δραστηριότητες 3μήνου ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Στις πολιτικές που μαυρίζουν τη ζωή μας           
αντιτάσσουμε την ενότητά μας, με οργάνωση και 
αγώνα. Καθήκον όλων και καθενός ξεχωριστά        
το οργανωτικό δυνάμωμα του σωματείου μας,       

η εγγραφή νέων μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.             

Φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισόδημα 
 Φόρος εισοδήματος: Συνολικά 2,5 εκατ. νοικοκυριά θα 

πληρώσουν πάνω από 3 δισ. ευρώ σε τρεις δόσεις. Στα εκκα-
θαριστικά των φορολογικών δηλώσεων ενσωματώνονται ο 
φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης κ.ά. 

 ΕΝΦΙΑ: Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ, από τα οποία αναμένεται 
να εισρεύσουν στο κρατικό ταμείο τα 2,65 δισ. ευρώ, εξαιτίας 
της αδυναμίας λαϊκών νοικοκυριών να πληρώσουν τα χαράτσια. 

 Παρακράτηση φόρου: Από το φόρο στο εισόδημα από 
μισθούς και συντάξεις, ο οποίος εισπράττεται με τη μορφή 
παρακράτησης, θα εισρεύσουν στο κρατικό ταμείο για το β' 
εξάμηνο περί τα 3,4 δισ. ευρώ, τα οποία βέβαια θα πληρω-
θούν από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά 
ταμεία των συνταξιούχων. 

 Τέλη κυκλοφορίας: Το Δεκέμβρη θα καταβληθεί ποσό 
ύψους 1 δισ. ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ σφίγγει τη θηλιά        
που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη λαϊκή στέγη 

Με ένα σμπάρο …τρία τρυγόνια. Και κλιμάκωση των εκβια-
σμών για να πληρωθούν τα "κόκκινα" δάνεια και "διασφάλιση" 

των επενδυτών που θα επιλέ-
ξουν να τα αγοράσουν και 
απαλλαγή των τραπεζών από 
το βραχνά να τα εισπράξουν. 
Πρόκειται για την προίκα της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προς 
τους τραπεζίτες, που για τη 
ΝΔ αποτελεί έτσι κι αλλιώς 
την πρώτη γραμμή της πολιτι-
κής της. Είναι οι στρατηγικές 
συγκλίσεις που μοιράζονται 
οι πρώην και οι τωρινοί για 

να σκάψουν από κοινού με την ΕΕ ακόμη βαθύτερο λάκκο για 
τους εργαζόμενους και το λαό. 

Τα Συνδικάτα έχουν καθήκον να προετοιμαστούν για να 
δώσουν μαχητική απάντηση και να βρεθούν για μια ακόμη 
φορά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία της 
λαϊκής κατοικίας, εμποδίζοντας τα σχέδια να κλιμακωθούν οι 
πλειστηριασμοί. 

Καμία αύξηση - μείωση της τιμής του               
ρεύματος - κατάργηση των χαρατσιών 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας στο δρόμο που έστρωσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, προχωρεί σε νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, 
ταυτόχρονα με τη χρησιμοποίηση εισπρακτικών εταιρειών για 
την είσπραξη των οφειλών που ξεπερνούν το 1 δισ. Ενώ όμως 
τα 7/10 των οφειλών αφορούν μεγαλοοφειλέτες, το "μάρμαρο" 
θα κληθούν να πληρώσουν τα πάνω από 800.000 χιλιάδες 
λαϊκά νοικοκυριά των χαμηλοαμειβόμενων, των ανέργων, των 
συνταξιούχων.  

Η λεγόμενη απελευθέρωση, που επιθυμεί η κυβέρνηση 
ισχύει ήδη στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με τα πανάκριβα 
εισιτήρια, τα αποκλεισμένα νησιά, τα υπέργηρα καράβια-
πλωτά φέρετρα και το ξεζούμισμα των εργαζομένων, όλα στο 
βωμό του κέρδους. 

Δεν θα δεχτούμε να μας βυθίσουν στο σκοτάδι και να λεη-
λατήσουν το λαϊκό εισόδημα για χάρη των επιχειρηματικών 
ομίλων. Καμία αύξηση στην τιμή του ρεύματος - Μείωση της 
τιμής και κατάργηση των χαρατσιών. 



 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Πανελλαδική 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων από τις 6 το πρωί της Τρίτης 24 Σεπτέμβρη 

έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 25 Σεπτέμβρη  
αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ μετά από 

πρόταση των ταξικών δυνάμεων των ναυτεργατικών       
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

ενάντια στο πολυνομοσχέδιο-τερατούργημα της           
κυβέρνησης της ΝΔ, που θέλει να βάλει «ταφόπλακα» 

στις ΣΣΕ, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: 

«Ναυτεργάτες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, σπουδαστές, 
Να σημάνει Γενικός Συναγερμός στα καράβια, στα 

σωματεία, παντού, όλοι στην 24ωρη πανελλαδική απερ-
γία την Τρίτη 24 Σεπτέμβρη, που αποφάσισε η ΠΝΟ 
μετά από πρόταση των ταξικών δυνάμεων των ναυτεργα-
τικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ενάντια στο πολυνομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, που θέλει να βάλει "ταφόπλακα" στις ΣΣΕ, 
στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα,  
τη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων 

Η κυβέρνηση της ΝΔ στο πολυνομοσχέδιο, που ονο-
μάζει "αναπτυξιακό", περιλαμβάνει πρόσθετα προνόμια 
για το κεφάλαιο και από την άλλη νέα επίθεση στα δι-
καιώματα των εργαζομένων. Δεν αφήνει στο απυρόβλητο 
κανέναν εργασιακό κλάδο, με την κατάργηση των κλα-
δικών ΣΣΕ και την εφαρμογή συμβάσεων που θα τις      
καθορίζουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών μέσα από  
"Ενώσεις Προσώπων" για τη μείωση των μισθών.  
Ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας και του 
"φακελώματος" με τη δημιουργία "ηλεκτρονικού μη-
τρώου" και "ηλεκτρονικής ψηφοφορίας" για αποφά-
σεις και κήρυξη απεργιών των σωματείων, να υποτάσ-
σονται οι κατακτήσεις μας στο βωμό της ανταγωνιστικό-
τητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου. 

Η "ανάπτυξη για όλους" της κυβέρνησης της ΝΔ 
που συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του      
ΣΥΡΙΖΑ είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη των λίγων, των 
μονοπωλίων, πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών         
δικαιωμάτων μας. 

Στο στόχαστρο του κεφαλαίου, της κυβέρνησης, το 
παραπέρα χτύπημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, των      
κύριων και επικουρικών συντάξεων, των εφάπαξ. Σε          
συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016) σχε-
διάζεται η Κοινωνική Ασφάλιση, οι συντάξεις να μετα-
τραπούν σε αποκλειστική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου 
με όχημα τη λειτουργία κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, 
των επαγγελματικών ταμείων, της μείωσης των εργοδοτι-
κών εισφορών και της συμμετοχής του κράτους στην 
Κοινωνική Ασφάλιση. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες να γίνει υπόθεση όλων 
μας η οργάνωση και συμμετοχή στην απεργία, τα Συν-
δικάτα, τα δικαιώματά μας κατακτήθηκαν με αγώνες 
και θυσίες, δεν τα παραδίδουμε στα χέρια του κεφα-
λαίου και των εκπροσώπων του». 

Μέχρι τον Οκτώβρη, η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραλάβει το πόρι-
σμα της Επιτροπής που διόρισε για τις επόμενες ανατροπές στο    
ασφαλιστικό σύστημα, εστιάζοντας αυτήν τη φορά στις επικουρικές 
συντάξεις. Ήδη προλειαίνει το έδαφος για τις αλλαγές που θα φέρει, 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της Ασφάλι-
σης, στο έδαφος του συστήματος των «τριών πυλώνων», που ωρι-
μάζει ολοένα και περισσότερο με τις αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις 

όλων των κυβερνήσεων. 

Οι αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ αφορούν: 

 Στη μείωση κατά 25% των ασφαλιστικών εισφορών που προ-

ορίζονται για την «εθνική» (κύρια) σύνταξη (πρώτος πυλώνας) με στό-
χο τη μείωση του λεγόμενου «μη 
μισθολογικού κόστους» για την 
εργοδοσία. Το σχέδιο της ΝΔ 
προβλέπει ότι η «εξοικονόμηση» 
που προκύπτει για τους εργαζόμε-
νους από τη μείωση της ασφαλι-
στικής εισφοράς θα μπορεί να 
κατευθυνθεί στην ιδιωτική ασφά-
λιση (τρίτος πυλώνας). Η μείωση 

των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη, από την  
οποία βγαίνει ωφελημένο το κεφάλαιο, θα οδηγήσει σε ακόμα 
μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων που αποδίδει το κράτος και 
άρα θα γίνει αναγκαίο για την επιβίωση του συνταξιούχου το       
συμπλήρωμα της ιδιωτικής  ασφάλισης. 

 Στην ενίσχυση της κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας του 

«δεύτερου πυλώνα», με τον ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής   
Ασφάλισης) να αποτελεί τον βασικό φορέα υλοποίησης αυτού του 
σχεδίου. Με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, σε κάθε εργαζό-
μενο θα αντιστοιχεί ένας ατομικός κουμπαράς, όπου θα αποταμιεύ-
ονται οι εισφορές τους για την επικουρική σύνταξη. Οι εισφορές θα 
γίνονται επενδύσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου μέσω του ΕΤΕ-
ΑΕΠ, επαγγελματικών ταμείων ή άλλων επενδυτικών εταιρειών. 
Πρακτικά, είναι ένα σύστημα που οι ασφαλισμένοι θα ξέρουν τι 
εισφορές θα δίνουν, αλλά δεν θα ξέρουν αν και πόση σύνταξη θα 

πάρουν. 

Η υλοποίηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα είναι η 
ολοκλήρωση μιας πορείας αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων 
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη μετάβαση από ένα 
σύστημα «καθορισμένων παροχών» σε ένα σύστημα 

«καθορισμένων εισφορών» και «άγνωστων παροχών». 

Η ΝΔ προβάλλει ως «καινούργιο» την «κεφαλαιοποίηση» της επι-
κουρικής ασφάλισης και την άμεση εμπλοκή των ιδιωτικών εταιρειών 
σε αυτή. Όμως οι αντιλαϊκές ανατροπές προς αυτήν ακριβώς την κα-
τεύθυνση έχουν επιταχυνθεί τουλάχιστον από το 2014, με νόμο και 
πάλι της ΝΔ, που κατάργησε τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα της επι-
κουρικής ασφάλισης και μετέτρεψε το σύστημα από «καθορισμένων 

παροχών» σε σύστημα «καθορισμένων εισφορών». 

Τις ανατροπές αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ τις ενέταξε ατόφιες στο νόμο 
Κατρούγκαλου και επιπλέον στο ΕΤΕΑΕΠ (τον φορέα που δίνει πλέον 
την επικουρική και τα εφάπαξ), εφάρμοσε και τη ρήτρα «μηδενικού 
ελλείμματος», που σημαίνει ότι οι συντάξεις θα δίνονται ανάλογα με 
την οικονομική κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το Ταμείο, χωρίς 
να υπάρχει εγγύηση γι' αυτές. Άρα, και εδώ ισχύει αυτό που λέει ο 
λαός μας, «ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει»! 

Με «τεχνογνωσία» της ΕΕ 
Τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αποτελούν βασική κατευθυντήρι-

α γραμμή για όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, έτσι όπως την έχουν συνδια-
μορφώσει οι κυβερνήσεις των κρατών τα προηγούμενα χρόνια. Ακρι-
βώς σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ ενέκρινε την περασμένη άνοιξη τον 
Κανονισμό για την προώθηση του «Πανευρωπαϊκού Ατομικού     
Συνταξιοδοτικού Προϊόντος» (PEPP). 

Στις επικουρικές συντάξεις                       

εστιάζουν οι επόμενες ανατροπές 


