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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 
 

πλάδειθνη – ζεο , 
 Όπσο γλσξίδεηε ην επόκελν δηάζηεκα θαη εθόζνλ ππάξμεη ζπκθσλία κε ηνπο 
Γαλεηζηέο ζα έξζεη ζηελ Βνπιή γηα ςήθηζε ην Αζθαιηζηηθό ην νπνίν ζπδεηείηαη ήδε 
επί δύν κήλεο θαη έρεη μεζεθώζεη πνιινύο θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη εδώ θαη θαηξό ζε 
απεξγίεο , απνρέο θ.ι.π. 
 Η Κπβέξλεζε όιν απηό ην δηάζηεκα καο δηαβεβαηώλεη όηη δελ ζα ππάξρνπλ 
κεηώζεηο ζηελ βαζηθή ζύληαμε ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ζπληαμηνύρνπο, όκσο ζα 
ππάξρνπλ κεηώζεηο θαη κάιηζηα κεγάιεο θαη ζηηο επηθνπξηθέο θαη ζην εθάπαμ , αιιά 
θαη ζηελ βαζηθή ζε όζνπο ζα βγαίλνπλ ζηελ ζύληαμε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ. 
 Από όζα δηαξξένληαη νη απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηώλ είλαη άκεζα  κεηώζεηο θαη 
ζηηο βαζηθέο ζπληάμεηο ησλ ήδε ζπληαμηνύρσλ θαη κάιηζηα ζε πνζνζηό πνπ ζα 
μεπεξλά αθόκε θαη ην 10-15% ηεο ζπλνιηθήο ζύληαμεο ησλ ζεκεξηλώλ ζπληαμηνύρσλ 
(βαζηθήο θαη επηθνπξηθήο ). 
 Βέβαηα ε Κπβέξλεζε πηζηή ζηηο δεζκεύζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηνλ Αύγνπζην 
ηνπ 2015 ζα θάλεη όια όζα ηεο επηβάινπλ νη Γαλεηζηέο θαη έηζη από εθεί πνπ ζα 
ζθίδακε ηα κλεκόληα ηώξα θόβνπκε  ηηο ζπληάμεηο από ηνπο ζεκεξηλνύο θαη ηνπο 
απξηαλνύο ζπληαμηνύρνπο . 

Έηζη ινηπόλ γηα ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο ν κόλνο δξόκνο είλαη, ν 
δξόκνο ηνπ Αγώλα, ν δξόκνο ηεο πάιεο απέλαληη ζηα ζρέδηα ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη ησλ Γαλεηζηώλ . 
 Η ΠΟΠ-ΟΣΑ ζα ζπκκεηάζρεη ζην ζπιιαιεηήξην πνπ έρνπλ θεξύμεη ε 
ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ γηα ηεο 9 Μαξηίνπ 2016 αιιά θαη ζηελ 48σξε Απεξγία όηαλ 
θαηαηεζεί ην Ννκνζρέδην ζηελ Βνπιή γηα ςήθηζε. 
 Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζπλεηδεηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο 
θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ην επόκελν δηάζηεκα θαη γηα ηηο νπνίεο ζα 
ελεκεξσζείηε κε άιιεο αλαθνηλώζεηο . 
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