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Στις προτεραιότητες των άμεσων
διεκδικήσεων μας
• Η αποκατάσταση των περικοπών των συντάξεων
• Η επαναφορά των δώρων (13η και 14η σύνταξη)
• Η πλήρης κρατική εγγύηση στις συντάξεις και στις παροχές υγείας και πρόνοιας
• Η επιστροφή των αποθεματικών του Ταμείου Προνοίας
• Τα προβλήματα των μεταταχθέντων συναδέλφων.

Μ

Για το εφάπαξ

ε επιστολή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Δημήτριο Στρατούλη η «ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητά:

α) Να δοθούν άμεσα στο ΤΑΥΤΕΚΩ τα ποσά που απαιτούνται
ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους εκείνους
που τα περιμένουν από το 2012.
β) Να επιστραφούν τα αποθεματικά του Ταμείου που υπεξαίρεσε η
προηγούμενη κυβέρνηση ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους
συναδέλφους.
γ) Να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ και να γίνεται με
βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31/8/2013.
Η επιστολή στην σελίδα 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η

κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που κατακρεούργησαν την
Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ) θα πρέπει να είναι στους στόχους του συνταξιουχικού κινήματος. Είναι
απαραίτητος όρος για την αξιοπρεπή διαβίωση των απομάχων της δουλειάς,
οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των πολιτικών της προηγούμενης συγκυβέρνησης υπό την καθοδήγηση και τις εντολές της τρόικας (Ε.Ε., ΕΚΤ,
ΔΝΤ).
Ο λαός μας και με την ψήφο του εξέφρασε τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την
οργή του για την πολιτική που άσκησε η προηγούμενη αντιλαϊκή συγκυβέρνηση. Σ’ αυτό συνέβαλλαν αποφασιστικά οι αγώνες όλης της προηγούμενης
περιόδου. Δεν φτάνει, όμως, η κυβερνητική εναλλαγή. Θα πρέπει να καταδικαστεί και αυτή η πολιτική που εφαρμόστηκε. Ως συνταξιούχοι θα πρέπει να
συνεχίσουμε και να εντείνουμε τους αγώνες μας, να πάρουμε την υπόθεση
στα χέρια μας, μαζί με τα άλλα στρώματα του λαού μας και να διεκδικήσουμε από τη νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕλ τους μισθούς που μας πετσόκοψαν, τα δώρα, την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων,
τη κρατική κάλυψη στις παροχές πρόνοιας και υγείας κ.ο.κ.

ΓΙΑ  ΤΟ  10%  ΤΟΥ  ΕΦΑΠΑΞ
Απόφαση του Α΄ Τμήματος  του Συμβουλίου της Επικρατείας
Με την υπ’ αριθμ. 3051/2014 απόφαση το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου τη Επικρατείας και μάλιστα ομόφωνα, δέχεται ότι η απόφαση  
του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΦΕΚ
30269/14615/689/2003 έχει εκδοθεί με βάση νομοθετική εξουσιοδότηση και απορρίπτει το αίτημα των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2003 και διεκδικούσαν την χορήγηση και του υπολοίπου 10% του εφάπαξ.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», στη συνεδρίασή του στις 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00΄π.μ., στα γραφεία του
συνδέσμου, αποφάσισε την πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μελών της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του
Καταστατικού.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 19
ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, και ώρα 10.00΄π.μ., στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βερανζέρου 13, 1ος όροφος).
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και
ώρα 10.00΄π.μ. στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3).
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2014.
3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2014.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2014.
7. Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευρεθούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση στις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ώστε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο Πρόεδρος				
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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Με ... μνημονιακά κριτήρια και το ΕΚΑΣ του 2015
Αμετάβλητα κρατά και η νέα κυβέρνηση τα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή του Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη της κυβέρνησης για το τι σημαίνει «χαμηλοσυνταξιούχος», που έχει ανάγκη να στηριχτεί από τον κρατικό
προϋπολογισμό, δε διαφέρει σε τίποτα από την αντίληψη που είχε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ
- ΠΑΣΟΚ, αφού και οι δύο αποδέχονται το αντιλαϊκό πλαίσιο της «δημοσιονομικής προσαρμογής».
Αυτό συνεπάγεται ότι δε θα αυξηθεί ούτε ο αριθμός των δικαιούχων.
Το μηνιαίο επίδομα κυμαίνεται από 30 έως 230 ευρώ και καταβάλλεται μόνο σε συνταξιούχους άνω
των 65 ετών, αφού το 2012 η κυβέρνηση κατάργησε το ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 65
ετών, ως μέτρο «μνημονιακής επιταγής», διάταξη που κρατά σε ισχύ και η σημερινή κυβέρνηση. Ως εκ
τούτου, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ και για το έτος 2015 πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις, μισθούς και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει
τα 8.472,09 ευρώ. Ανάλογα με το ποσό του εισοδήματος, το επίδομα κυμαίνεται από 57,5 έως 230
ευρώ το μήνα. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και κάθε απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 9.884,11 ευρώ. Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να
μην υπερβαίνει τα 15.380,9 ευρώ. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης να
μην ξεπερνά τα 850 ευρώ.

Η επιστολή στον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το εφάπαξ
ΠAΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»          
Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτριο Στρατούλη
Κύριε Υπουργέ,
Το προσωπικό του ΟΣΕ και των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ είναι ασφαλισμένο από
την πρόσληψή του στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού του ΟΣΕ (ΤΠΠ ΟΣΕ) για τη χορήγηση
εφάπαξ μετά τη συνταξιοδότησή του και με το ν. 3655/2008 εντάχθηκε ως τομέας στο ιδρυθέν με
τον ίδιο νόμο, ΤΑΥΤΕΚΩ.
Συνολικά, από κάθε εργαζόμενο για χρονικό διάστημα άνω των 27 ετών και απ’ τον εργοδότη,
έχουν καταβληθεί στο Ταμείο περισσότερα – κατά μέσο όρο – από 50.000 ευρώ (χωρίς αναπροσαρμογές και τόκους). Η βιωσιμότητα του Ταμείου κατάρρευσε με το κούρεμα των αποθεματικών του με το PSI στις 12/3/2012.
Έτσι, ενώ στις 9/3/2012 τα αποθεματικά του ήταν 64.496.627,86 ευρώ, στις 12/3/2012 μετά το
αναγκαστικό κούρεμα, τα αποθεματικά μειώθηκαν στα 19.728.484,64 ευρώ. Δηλαδή χάθηκαν
44.773.148,22 ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το έλλειμμα του ταμείου μέχρι την
31/12/2013. Με τον τρόπο αυτό το ταμείο καταστράφηκε.
Το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ με έγγραφό του στις 11/2/2014 ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας, 12.380.000,00 € για να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ώστε να δοθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους. Το ποσό αυτό δόθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ τον Δεκέμβρη του 2014 και είχε σαν αποτέλεσμα να χορηγηθούν εφάπαξ σε περίπου 260 συναδέλφους.
Ζητάμε άμεσα να δοθούν χρήματα στο ΤΑΥΤΕΚΩ ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ και
στους συναδέλφους που τα περιμένουν από το 2012.
Ταυτόχρονα με τις μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και τις
αποφάσεις του απερχόμενου Υπουργού Εργασίας επισημοποιείται η δραματική μείωση του εφάπαξ με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού που θα γίνεται για όσους συναδέλφους συνταξιοδοτούνται μετά την 1/9/2013.
Η ρύθμιση αυτή, είναι κατάφορα άδικη και εάν δεν αλλάξει θα έχει ως συνέπεια την ουσιαστική κατάργηση της χορήγησης εφάπαξ στους συναδέλφους οι οποίοι πληρώνουν για 35 χρόνια
κανονικά τις εισφορές τους στο Ταμείο.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητά:
• Να επιστραφούν τα αποθεματικά του Ταμείου που υπεξαίρεσε η προηγούμενη κυβέρνηση ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους.
• Να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ και να γίνεται με βάση τις διατάξεις που
ίσχυαν μέχρι την 31/8/2013.
Κύριε Υπουργέ,
Για τα παραπάνω θέματα, ζητάμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις
θέσεις μας και προφορικά.
Με την ευκαιρία της παρούσης θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα προς όφελος των Συνταξιούχων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΣΦΗΝΕΣ
Ένα (1) ευρώ ...ο ΟΣΕ

«Δεν είμαστε δογματικοί», είπε μεταξύ άλλων ο
νέος υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις και συνέχισε... λέγοντας για τον ΟΣΕ ότι ως ζημιογόνο θα
τον πουλούσε και έναντι ενός ευρώ, αν δίνονταν
εγγυήσεις για έργα (!!!)

Ένα ιστορικό βαγόνι παραλίγο
...σκραπ

Το 1930 μετέφερε τα οστά του Θόδωρου
Κολοκοτρώνη

Σε παλιοσίδερα παραλίγο να μετατραπεί το
ιστορικό βαγόνι, που το
1930 μετέφερε τα οστά
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από την Αθήνα στην Τρίπολη.Το βαγόνι,
το οποίο φυλάσσεται στους Μύλους Αργολίδας
και είναι ένα από τα παλαιότερα του ελληνικού
σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριελήφθη εκ παραδρομής σε λίστα του ΟΣΕ με άχρηστο τροχαίο
υλικό που θα πάει προς διάλυση. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στο βελγικό εργοστάσιο Baume Marpent και είναι η μόνη από τις
50 φορτάμαξες της εποχής που έχει φτάσει έως
τις μέρες μας.
Ο δήμαρχος Αργους - Μυκηνών, Δ. Καμπόσος,
ζήτησε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος την άδεια για τη μεταφορά
του ιστορικού βαγονιού σε φυλασσόμενο χώρο,
ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην κεντρική
πλατεία της πόλης.

Οι ...εργάτες του ΟΣΕ

Τον προηγούμενο μήνα,
οι λιγοστοί εργάτες,
που απέμειναν, του ΟΣΕ
απο το Τμήμα Συντήρησης Γραμμής της Πάτρας, έσπρωξαν με τα
χέρια του βράχους που
έπεσαν στη γραμμή του Οδοντωτού και απεκατέστησαν άμεσα την κυκλοφορία. Αυτή την
προσπάθεια και τις συνθήκες που εργάζονται οι
εργαζόμενοι του ΟΣΕ, δεν απασχόλησε τα δελτία
ειδήσεων των καναλιών της τηλεόρασης και δεν
θα τη μάθατε.

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
Αρ. Φύλλου 117
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Εκδηλώσεις για την κοπή της  πρωτοχρονιάτικης πίτας

ΑΘΗΝΑ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις 21/1/2015, στο μέγαρο του ΟΣΕ (Καρόλου 1, Αθήνα),
Οι συνάδελφοι που κατέκλυσαν την αίθουσα του 9ου ορόφου, συνάντησαν φίλους, αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά και ανανέωσαν την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στις
δραστηριότητες και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
Σημαντική και όμορφη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η συμμετοχή της χορωδίας του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών (Ψ.Ο.Σ.) η οποία τραγούδησε ωραία τραγούδια και
απέσπασε το ενθουσιώδες και ζωηρό χειροκρότημα όλων, για την εξαιρετική τους εκτέλεση.
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους τον Πρόεδρο και το ΔΣ
του Ψ.Ο.Σ. και ιδιαίτερα τον Μαέστρο και όλους τους χορωδούς.
Η εκδήλωση άνοιξε από τον συνάδελφο Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Ρούσσο ο οποίος
αφού ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την πολυπληθή παρουσία τους, τους ευχήθηκε καλή χρονιά, υγεία και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Στην εκδήλωση, εκ μέρους του Δ.Σ. «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Φράγκος και τα μέλη Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Παναγιώτης Φωτιάδης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό για καλή χρονιά
συνάδελφοι:
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ) ο Πρόεδρος της Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Γεν. Γραμματέας της Μανώλης Ραλλάκης
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Παντελής Τάτσης
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δημοσίου, ο Γεν. Γραμματέας της Χρήστος Γκούμας
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Τ.Α., ο Αντιπρόεδρος της Θεόδωρος Γολεμάτης
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Πρόεδρος του Τάσος Γεωργιάδης
και ο συν. Μηνάς Τζαγκαράκης
Από την Ένωση Συνταξιούχων Εμπόρων, η Πρόεδρος της Γεωργία Παπαδάκου
Από τον Συνεταιρισμό ΣΥΝΠΕ-ΟΣΕ, ο Πρόεδρος του Χρήστος Καμπόσος
Από το Πολιτιστικό Κέντρο Σιδηροδρομικών, ο Γεν. Γραμματέας του Αντώνης Μαρτάκης
και
Από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, ο Πρόεδρος του Παναγιώτης Αναστασόπουλος

ΠΑΤΡΑ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στις 5/2/2015
στην Πάτρα, στην καφετέρια του
Σταθμού. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη και είχε
σαν αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μείνουν όρθιοι.
Τους συναδέλφους καλωσόρισε
στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του

Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ. Τους ευχήθηκε καλή χρονιά με
υγεία και δύναμη, τους ευχαρίστησε
για τη μαζική συμμετοχή τους και
ζήτησε την κατανόησή τους για τις
ατέλειες της εκδήλωσης, και τους
διαβεβαίωσε ότι σε επόμενες εκδηλώσεις θα επιλέξουμε μεγαλύτερο
χώρο. Έγινε ενημέρωση για τους

στόχους της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για το
επόμενο διάστημα και τις διεκδικήσεις από τη νέα κυβέρνηση για
την αποκατάσταση των περικοπών
των συντάξεων και των δώρων, την
επιστροφή των αποθεματικών του
Ταμείου Προνοίας, τα προβλήματα
των μεταταχθέντων συναδέλφων
κλπ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι συνάδελφοι ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΣ – Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Σ.Σ.Π. και ο ΜΟΔΕΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ – Εκπρόσωπος του
Τοπικού Παραρτήματος της ΠΕΠΑ.
Επίσης, χαιρετισμό για καλή χρονιά
απηύθυναν ο συνάδελφος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΟΤΗΤΑΣ,
ο συνάδελφος ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ο συνάδελφος
ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.
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Σε αγωνιστική ετοιμότητα οι συνταξιούχοι

τις 13 του Φλεβάρη συνεδρίασαν
οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – OAEE – ΝΑΤ –
ΟΤΑ – ΤΑΕΟΑΕΕ εξέτασαν τη νέα
κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά
τις εκλογές.
Οι εκπρόσωποι της ΣΕΑ που οι οργανώσεις τους εκπροσωπούν πάνω
από 2.500.000 συνταξιούχους, σε όλη
την χώρα, αφού συζήτησαν επάνω
στα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων και την τραγική κατάσταση
που έχουν περιέλθει ως αποτέλεσμα
των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών κατέληξαν στα παρακάτω ζητήματα:
Α. Εκτίμησαν θετικά την μέχρι τώρα
δράση του συνταξιουχικού κινήματος τις μαζικές αγωνιστικές κινητο-

ποιήσεις του και τον προσανατολισμό του ως παρακαταθήκη για την
συνέχιση αυτής της πορείας.
Β. Από όλους τους εκπροσώπους
της ΣΕΑ, τονίσθηκε ότι δεν υπάρχει
κανένας λόγος να κατεβεί ο πήχης
των διεκδικήσεων του συνταξιουχικού κινήματος, αλλά αντίθετα αυτός
να άνεβει με βάση τις ανάγκες του
σήμερα και οι συντξιούχοι να δυναμώσουν τον αγώνα τους για την
λύση των μεγάλων προβλημάτων
που έχουν τσακίσει την ζωή τους.
Γ. Κάνουν καθαρό προς την κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι δεν θα ζήσουν με ψίχουλα, αλλά διεκδικούν
την αποκατάσταση όλων των απωλειών σε όλα τους τα δικαιώματα
από τις αντισυνταξιουχικές περικοπές των αντεργατικών νόμων που

Η συρρίκνωση και απαξίωση
του ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ

το «έργο» του κ. Ζηλιασκόπουλου
Τη Δευτέρα 26/1/2015, στην εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύτηκε
κείμενο του κ. Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τίτλο «Θωρακίστε το μέλλον της ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Με βάση τον τίτλο, απευθύνονταν στη νέα κυβέρνηση μετά τη νίκη του
ΣΥΡΙΖΑ, την Κυριακή 25/1/2015.
Στο κείμενό του ο κ. Πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναφέρει «Ο ελληνικός Σιδηρόδρομος βρίσκεται στην πιο σημαντική καμπή της 150χρονης
ιστορίας του. Μετά από μια επώδυνη προσπάθεια αναδιοργάνωσης και
με θυσίες από τους εργαζόμενους, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετατράπηκε από ένα
περιφερειακό προβληματικό Σιδηρόδρομο, σε κρίσιμο κρίκο παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων μεταφοράς προϊόντων από την Ασία στην
Ευρώπη».
Ανεξάρτητα την άποψη που έχει κάποιος για τα όσα γράφει ο κ. Πρόεδρος σχετικά με την σημερινή κατάσταση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ
και αν αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι μία
και δεν μπορεί να αποσιωπηθεί. Ο κ. Ζηλιασκόπουλος τοποθετήθηκε
το 2010 στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να υλοποιήσει τις αντεργατικές,
αντισιδηροδρομικές πολιτικές της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και των
εταίρων τους. Το «έργο» του, που όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ έλαβε και «τα εύσημα του κλιμακίου της τρόικας».
Η δραματική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι Σιδηροδρομικοί
με τη συνεχή απαξίωση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την έλλειψη
προσωπικού, με την κατάργηση δρομολογίων, με την κατάργηση των
κλιναμαξών, με το κλείσιμο του δικτύου της Πελοποννήσου, με τις εκατοντάδες υποχρεωτικές μετατάξεις, με την ένταξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
της ΕΕΣΣΤΥ στο ΤΑΙΠΕΔ με στόχο το ξεπούλημά τους, με τη μείωση
των μισθών, με την ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων κ.τ.λ. φέρουν την «σφραγίδα» του. Τώρα αν θέλει να αλλάξει κοστούμι και να
φορέσει το αντιμνημονιακό είναι δικαίωμά του.
Δικαίωμα και καθήκον, όμως, έχουν και οι Σιδηροδρομικοί, με την συμπαράσταση των συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, να συνεχίσουν τον
αγώνα για ένα Σιδηρόδρομο ενιαίο, δημόσιο, εκσυγχρονισμένο, στην
υπηρεσία του λαού.
Να συνεχίσουν τον αγώνα για την αποκατάσταση των μισθολογικών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, με μόνιμη και σταθερή δουλειά,
να βρεθούν απέναντι στους φορείς της αντεργατικής πολιτικής όποιο
κοστούμι και αν φορέσουν.
Σωτήρης Ραυτόπουλος
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ψηφίσθηκαν. Κάνουν επίσης καθαρό ακόμα, ότι δεν πρόκειται να
καλέσουν τους συνταξιούχους να
υποταχθούν στο «ότι έγινε – έγινε»,
ούτε στα ψίχουλα του «λιτού βίου».
Δ. Βάση για την διεκδίκηση των αιτημάτων των συνταξιούχων, για την
εκπλήρωση των πραγματικών τους
αναγκών, αποτελούν τα υπομνήματα που έχουν δοθεί και έχουν συζητηθεί με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς και υπουργούς που τα
κυριότερα αιτήματα ήταν και είναι:
Η αποκατάσταση όλων των συντάξεων όπως ήταν πριν τις περικοπές,
την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων, την επαναφορά του
ΕΚΑΣ με τον τρόπο που δινόταν,
την κατάργηση του νέου «ΛΑΦΚΑ»,
την επαναφορά της 13ης και 14ης
σύνταξης, όχι στο διαχωρισμό των
συνταξιούχων σε ανώτερους και κατώτερους ως προς την καταβολή της
13ης – 14ης σύνταξης, με απαίτηση
την άμεση καταβολή του Δώρου
Πάσχα, σε όλους τους συνταξιούχους, την κατάργηση των ηλικιακών
κριτηρίων για περικοπές στις συντάξεις, την επιστροφή των αποθεματικών των ταμείων που λεηλατήθηκαν
από το κεφάλαιο μέσω χρηματιστηρίου, κουρέματος και άλλους τρόπους κ.ο.κ. Την κατάργηση των χαρατσιών για είσοδο στα νοσοκομεία,
στη συνταγογράφηση των γιατρών
και το χαράτσι στα φαρμακεία και
τόσα άλλα που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση, η Ευρ. Ένωση και
το κεφάλαιο σε βάρος των φτωχών
λαϊκών στρωμάτων. Επιβεβαιώθηκε

για άλλη μια φορά η απαίτηση για
ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα υγείας
δωρεάν για όλους χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς εμπορευματοποίηση και όσα αιτήματα περιέχονται σε
όλα τα υπομνήματα που έχουν δωθεί
μέχρι σήμερα.
Ε. Η ΣΕΑ καλεί τις οργανώσεις
των συνταξιούχων να βρίσκονται
σε αγωνιστική ετοιμότητα, άμεσα σε
όλη την χώρα να πραγματοποιηθούν
συσκέψεις περιφερειακές των διοικητικών συμβουλίων με την συμμετοχή και των συνταξιούχων ώστε να
οργανώσουν τις παρεμβάσεις τους
για τα οξυμένα προβλήματα.
Στ. Η ΣΕΑ και οι οργανώσεις της θα
ακολουθήσουν την ίδια μαζική και
αγωνιστική πορεία που είχαν μέχρι
σήμερα στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους και αντιτάσσονται σε όλες
τις αντισυνταξιουχικές και αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που υποτάσσονται στις εντολές
της Ευρ. Ένωσης που μας τσακίζουν
δικαιώματα και ζωή.
Με βάση τα παραπάνω οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
καλούν τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν πιο αποφασιστικά στα
συνδικαλιστικά τους όργανα, να
μαζικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα σωματεία τους και να είναι σε
ετοιμότητα να διεκδικήσουν τη λύση
των αιτημάτων τους.

Σταθερά ψηλά η ανεργία στην Ελλάδα

Σ

το 25,8% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβρη του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ελαφρά μειωμένο σε σχέση με το Σεπτέμβριο
του 2014 (26%) και χαμηλότερο σε σύγκριση με τον Οκτώβρη του 2013
(27,8%).
Οι άνεργοι υπολογίζονται σε 1.245.340 άτομα και οι απασχολούμενοι σε
3.585.234. Ο «οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός» ανέρχεται σε 3.288.819
άτομα.
Το ποσοστό ανεργίας στους άντρες φτάνει το 23,1% και στις γυναίκες το
29,2%. Στους νέους 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 50,6%,
ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25-34 σε 34,5%. Το γενικό ποσοστό ξεπερνάει η
επίσημη ανεργία σε Μακεδονία – Θράκη (27,8%) και Αττική (27,3%).
Στοιχεία για τους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του για τον Νοέμβρη του 2014 έδωσε ο ΟΑΕΔ. Με βάση αυτά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
είναι 1.059.967. Από τους ανέργους που καταγράφονται ως «αναζητούντες εργασία», το 52,76% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Επίδομα ανεργίας
παίρνουν 120.353 άνεργοι, δηλαδή μόλις το 11,35% των εγγεγραμμένων
ανέργων.

Ραντεβού για καφεδάκι

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Σας καλούμε κάθε Τετάρτη στα γραφεία μας
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος, Βερανζέρου 13, 1ος
όροφος) από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι
να πιούμε το καφεδάκι μας και να συζητήσουμε τα
προβλήματά μας. Σας περιμένουμε…

