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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Με τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις
και τη σημερινή, η ζωή των συνταξιούχων χειροτέρευσε δραματικά και κυριολεκτικά τσακίστηκε.
Μπροστά μας έχουμε τα ζητήματα που προκύπτουν για τους συνταξιούχους από την εφαρμογή
του νόμου Κατρούγκαλου, 4387/16. Με βάση αυτόν, έχουμε επανυπολογισμό συντάξεων, για νέους
και παλιούς συνταξιούχους, κατάργηση του ΕΚΑΣ, ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές,
νέα μέτρα για τα εργασιακά αλλά και συζήτηση για αφαίρεση από τώρα της προσωπικής διαφοράς
που προκύπτει για τους παλιούς συνταξιούχους.
Ακόμη μέτρα για αύξηση της φορολογίας με μείωση του αφορολόγητου ποσού, εφαρμογή του
αυτόματου κόφτη, και νέων μειώσεων με βάση το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018.
Οι συνταξιούχοι πήραν πολύ μεγάλο μερίδιο αυτής της επίθεσης, η πρόβλεψή μας ότι τα
αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα μας ρίχνουν στη φτώχεια και την εξαθλίωση έγινε πραγματικότητα.
Παλεύουμε και διεκδικούμε, διαμορφώνουμε τα αιτήματά μας με κριτήριο τις ανάγκες των
συνταξιούχων και των οικογενειών τους.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Σας καταθέτουμε σήμερα τον Προγραμματισμό Δράσης του Σωματείου μας για το 2017 και σας
καλούμε μετά από συζήτηση και τις προτάσεις που θα κάνετε να τον εγκρίνετε.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 Την αποκατάσταση όλων των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
 Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης κύριας και επικουρικής.
 Την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων με την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών τους
από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία.
 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 Την επιστροφή των αποθεματικών του Ταμείου Πρόνοιας που υπεξαιρέθηκαν ώστε να
χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους.
 Την καταβολή του υπόλοιπου της αποζημίωσης στους 241 συναδέλφους που τους χορηγήθηκε
σημαντικά μειωμένη όπου τη δικαιούνται.
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 Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας
που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που
επιβλήθηκαν την 1-1-2012 και την 1-1-2013 με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012.
 Ενιαίο – Δημόσιο Σιδηρόδρομο που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη προς όφελος του λαού.
 Άνοιγμα και λειτουργία του δικτύου Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Δικτύων.
 Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, ενιαίο καθολικό σύστημα υγείας και πρόνοιας.
 Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας με
μόνιμη, σταθερή και αποκλειστική απασχόληση.
 Την εξόφληση των ιατρικών αποδείξεων, φαρμάκων κ.α. που εκκρεμούν από το Νοέμβριου του
2011.
 Την επαναφορά της οδοντιατρικής περίθαλψης, την οποία είχαμε και με την ενοποίηση των
Ταμείων στο ΕΟΠΥΥ έχει καταργηθεί
 Την άμεση απονομή των συντάξεων κύριας και επικουρικής που καθυστερούν πάνω από δύο
χρόνια.
 Να επανέλθουν όλες οι παροχές για τα προγράμματα λουτροθεραπείας και θεραπευτικού
τουρισμού.
 Καμία μείωση στις κύριες και επικουρικές συντάξεις πλήρη κάλυψη από τον κρατικό
προϋπολογισμό και από τη φορολογία της εργοδοσίας των ελλειμμάτων.
 Να πληρώσει το κράτος και οι εργοδότες που έχουν την ευθύνη για τα ελλείμματα στα Ταμεία.
 Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές τις πληρώνουν κανονικά
και δεν χρωστάνε σε κανέναν.
 Τη χορήγηση υπηρεσιακών ταυτοτήτων στους συναδέλφους που μετατάχθηκαν – διώχθηκαν με
το ν.3891/2010 από τον ΟΣΕ μετά από εργασία 30 χρόνων και πάνω στο σιδηρόδρομο.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Παίρνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τα προβλήματα στη δράση μας, συνεχίζουμε το δρόμο της
οργάνωσης και του αγώνα, συστρατευόμαστε αγωνιστικά με τους εργαζόμενους και τις συνταξιουχικές
οργανώσεις για τα παραπάνω προβλήματα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους με τη μαζική τους συμμετοχή στο Σωματείο μας την
«ΕΝΟΤΗΤΑ» να παλέψουμε για τη λύση των προβλημάτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
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