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Μαχαίρι στις συντάξεις
ετοιμάζει η κυβέρνηση
Α

κόμα και οι συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ θα βρεθούν στην πρέσα
των μειώσεων που ετοιμάζει η Κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των «θεσμών» για την ποσοτικοποίηση του νέου ασφαλιστικού «μοντέλου» το οποίο ούτως ή άλλως δεν εγγυάται το ύψος των συντάξεων.
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι όσο πλησιάζει η ημέρα των τελικών αποφάσεων και ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική μορφή που θα πάρει το «νέο»
σύστημα τόσο η Κυβέρνηση βάζει πιο βαθιά το μαχαίρι στις συντάξεις, χωρίς
να αποκλείει περικοπές που θα «πιάνουν» και αυτές κάτω των 1.000 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι αρχικά μιλούσε για μειώσεις σε συντάξεις άνω των 1500
ευρώ, μετά κατέβασε αυτό το όριο στα 1000 ευρώ ενώ τώρα δεν εγγυάται
ούτε αυτό.
Επιπλέον, για άλλη μια φορά ο Υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε ότι «η Κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της», που σημαίνει ότι θα εξασφαλίσει
τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης τουλάχιστον κατά 1% του ΑΕΠ το
2016 (1,8 δις ευρώ) και ανάλογες μειώσεις για τα επόμενα χρόνια.
Όπως προβλέπει το μνημόνιο, μέχρι το τέλος του προγράμματος, το 2018, η
συνολική δαπάνη για τις συντάξεις θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά 1,9%
το ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2014, κι αυτό παρά την αύξηση του αριθμού των
συνταξιούχων που αναμένεται τα επόμενα χρόνια.
Μπροστά στα αντιασφαλιστικά σχέδια της Κυβέρνησης οι συνταξιούχοι
απαντάνε αγωνιστικά και βροντοφωνάζουν το δικαίωμα στη σύνταξη, το
δικαίωμα στην υγεία το έχουμε χρυσοπληρώσει με ιδρώτα, κόπο και αίμα,
εμείς και οι προηγούμενες γενιές…!! Δεν μας το χάρισε κανείς!.
Κανένας να μην παρασυρθεί από τα ψέματα της κυβερνητικής προπαγάνδας
ότι δήθεν τα μέτρα θα αποδώσουν «δικαιοσύνη και ισότητα».
Κανένας να μην ξεγελαστεί από την επιχείρηση διαχωρισμού των

συνταξιούχων το «διαίρει και βασίλευε» είναι η προσφιλής τους τακτική
για να περνούν τα μέτρα!
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
•
•
•
•

Καμία νέα περικοπή στις συντάξεις και αποκατάσταση των κύριων και
επικουρικών συντάξεων στο ύψος που ήταν το 2009.
Επαναφορά 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης.
Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας – πρόνοιας.
Να επιστραφούν τα αποθεματικά του Ταμείου Προνοίας που υπεξαίρεσε η προηγούμενη Κυβέρνηση (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) ώστε να χορηγηθούν
τα εφάπαξ στους συναδέλφους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟ
ντείνονται
της
ί οι ρυθµοί επαφώνίκαι διαβουλεύσεων
ώ
Ε
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την ολοκλήρωση
µε «επιτυχία» της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΙΑΝΟΣΕ και της
ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού
Τροχαίου Υλικού), θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου
ΟΣΕ. Η ιδιωτικοποίηση έχει προκηρυχθεί επισήµως από
το καλοκαίρι του 2013 και η κυβέρνηση προσπαθεί φιλότιµα να ολοκληρώσει µια ακόµη δέσµευσή της προς
τους «θεσµούς» και τους επιχειρηµατικούς κύκλους.
Για την υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ υπήρξε ειδική
νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργείου Υποδοµών στο
πολυνοµοσχέδιο µε τα «προαπαιτούµενα» που ψηφίστηκε την Παρασκευή 16/10, µε την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθαρή
από χρέη προς το ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο «αναθέρµανσης» της διαδικασίας ιδιωτικοποίησής της. Έτσι, θα πωληθεί χωρίς χρέη σε επιχειρηµατικούς οµίλους, τα
οποία θα πληρώσει ο λαός αφού τα επωµίζεται το κράτος.

Πρόσφατα ο Υπουργός
Υποδοµών,
ή
ή κ. Χρ. Σπίρτζης,
ή
δήλωσε την «αντίθεση» της κυβέρνησης στην επικείµενη ιδιωτικοποίηση, ωστόσο όπως είπε αυτή θα προχωρήσει καθώς έτσι προβλέπει η σχετική συµφωνία µε
τους δανειστές. Υποκριτική δήλωση που δείχνει, όπως
σε όλα τα µέτρα ενίσχυσης του κεφαλαίου που παίρνει
η κυβέρνηση, ότι τάχα αυτή δε θέλει να τα πάρει, αλλά
αναγκάζεται γιατί αποτελούν προαπαιτούµενα για την
ανάπτυξη. Υποκρισία σε όλο της το µεγαλείο.
Επιπλέον, µε την ίδια νοµοθετική παρέµβαση προβλέπεται η ετήσια χρηµατοδότηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µέχρι
50 εκατ. ευρώ για το διάστηµα 2015 – 2020, για την
εκτέλεση της υποχρεωτικής δηµόσιας υπηρεσίας επιβατικών µεταφορών, ενώ από το 2020 και µετά, η παροχή της υποχρεωτικήτς υπηρεσίας θα ανατίθεται µέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας. Με απλά λόγια, οι συντάκτες του παρόντος αισιοδοξούν πως µέχρι τότε θα έχει
ολοκληρωθεί το «άνοιγµα» της εγχώριας σιδηροδροµικής αγοράς, θα υπάρχουν δηλαδή κι άλλες εταιρείες
που θα παρέχουν σιδηροδροµικό µεταφορικό έργο και

θα ενδιαφέρονται
επίσης
ώ έ
έ να αναλάβουν,ήέναντι αντιτίί
µου, τις Υ∆Υ.
Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται πως µε απόφαση των
συναρµοδίων υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον Όµιλο
ΟΣΕ, όπως επίσης και τα χρέη του ΟΣΕ προς το ∆ηµόσιο. Επίσης, το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις
και τα χρέη του ΟΣΕ έναντι της EUROFIMA (ευρωπαϊκής εταιρείας για τη χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού
υλικού), καθιστάµενο «πρωτοφειλέτης και µισθωτής
του οικείου τροχαίου υλικού, τα δε δικαιώµατα του ελληνικού ∆ηµοσίου έναντι της EUROFIMA(…) είναι ιδιωτικής φύσης».
Σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο Υπουργός Υποδοµών, κ.
Χρ. Σπίρτζης, τα χρέη του Οµίλου ΟΣΕ συνολικά φτάνουν
τα 3,3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 800 εκατ. oφείλονται
στην EUROFIMA από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο Χρ. Σπίρτζης ισχυρίστηκε, µάλιστα, ότι η διαγραφή των χρεών αποσκοπεί
στην αποφυγή επιβολής προστίµου από την Κοµισιόν, η
οποία θεωρεί «κρατική ενίσχυση» τα παραπάνω ποσά…

ΣΕΛΙΔΑ - 2

ενοτητα
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Συνάντηση του προεδρείου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» µε τον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Σ

τις 19/10/2015 έγινε συνάντηση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Πετρόπουλου µε το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ». Στη συνάντηση
συµµετείχε και το προεδρείο της ΠΟΣ.αλληλεγγύη εργαζόµενων - συνταξιούχων».
Εκ µέρους της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» παραβρέθηκαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος Σωτήρης
Ραυτόπουλος και ο Γενικός Γραµµατέας
Παναγιώτης Ρούσσος.
Στον κ. Υπουργό εκθέσαµε τρία από τα
πιο βασικά ζητήµατα που απασχολούν τους
συνταξιούχους Σιδηροδροµικούς.
- Ζητήσαµε η κυβέρνηση να δώσει χρή-

µατα στο ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΣΕ ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους
συναδέλφους που τα περιµένουν από το
2012 και να επιστραφούν στο Ταµείο τα
αποθεµατικά 45 εκατοµµύρια ευρώ που
υπεξαίρεσε η προηγούµενη κυβέρνηση (Ν∆
- ΠΑΣΟΚ) µε το αναγκαστικό κούρεµα.
- Ζητήσαµε να αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού του εφάπαξ και να γίνεται µε βάση
τις διατάξεις που ίσχυαν µέχρι την
31/8/2013.
- Ζητήσαµε την άµεση εφαρµογή των
αποφάσεων της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ως αντι-

συνταγµατικές τις µειώσεις στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις που έγιναν το 2012
και µετά,
Ο κ. Υπουργός και στα τρία αυτά βασικά
ζητήµατα, δεν µας έδωσε καµία θετική
απάντηση. Επικαλέστηκε τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση και ότι θα µας απαντήσει
στο τέλος Νοεµβρίου.
Το Σωµατείο µας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» θα συνεχίσει την προσπάθεια ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήµατα και σε αυτή την
κατεύθυνση θα πάρει και αγωνιστικές πρωτοβουλίες.

Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ: 21ο Τακτικό Συνέδριο

Τ

ην Τρίτη και Τετάρτη 21 και 22 Οκτώβρη
2015 πραγµατοποιήθηκε το 21ο Τακτικό
Συνέδριο της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ µε το σύνθηµα «Απάντηση στις βάρβαρες πολιτικές κυβέρνησης - ΕΕ κεφαλαίου: Ο αγώνας, η οργάνωση και η αλληλεγγύη εργαζόµενων - συνταξιούχων».
Την εισήγηση µε τον απολογισµό
της δράσης και τα καθήκοντα του
επόµενου διαστήµατος παρουσίασε ο απερχόµενος πρόεδρος της
Οµοσπονδίας, ∆ήµος Κουµπούρης. Τα οργανωτικά βήµατα που
έγιναν την τριετία που µεσολάβησε
από το προηγούµενο Συνέδριο, µε
τη συγκρότηση νέων σωµατείων
και την εγγραφή νέων µελών, αποτυπώνονται στο σώµα του 21ου
Συνεδρίου, το οποίο απαρτίζουν 190 αντιπρόσωποι από 94 συνολικά σωµατεία όλης
της χώρας.
Στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
προβλήθηκε βίντεο αφιερωµένο στους αγώνες
και τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων και
απηύθυναν χαιρετισµούς ο Valentin Pacho,
αναπληρωτής Γραµµατέας ΠΣΟ, ο Quim Boix,
µέλος του προεδρικού συµβουλίου της ΠΣΟ
και γ.γ. της ∆ιεθνούς Ενωσης Συνδικάτων Συνταξιούχων της ΠΣΟ, ο Κώστας Σκαρπάρης,
γ.γ. της Ενωσης Κυπρίων Συνταξιούχων της
ΠΕΟ, ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Οικοδόµων, εκ µέρους της πολυµελούς αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ που έδωσε το «παρών» στις εργασίες.
Eκ µέρους της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρός της Σωτήρης Ραυτόπουλος, λέγοντας τα εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Εκ µέρους του Πανελλήνιου Συνδέσµου Συνταξιούχων Σιδηροδροµικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», χαιρετίζω το 21° Συνέδριο της Οµοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ και σας εύχοµαι κάθε επιτυχία.
Το Συνέδριο συνέρχεται τη στιγµή που η συγκυβερνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η εργοδοσία και η ΕΕ,
εξαπολύουν ολοµέτωπη επίθεση στα εναποµείναντα δικαιώµατά µας.
Αποκορύφωµα αυτής της επίθεσης είναι το
πόρισµα της επιτροπής «σοφών», που πρόκειται για τον αντιασφαλιστικο οδοστρωτήρα που

η συγκυβερνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ πατώντας
πάνω στους αντιασφαλιστικούς νόµους και τις
πολιτικές αποφάσεις όλων των προηγούµενων
κυβερνήσεων φέρνουν νέα βάρβαρα µέτρα.

∆ιαλύουν την κοινωνική ασφάλιση και τη µετατρέπουν σε προνοιακή.
Συνάδελφοι,
Από αυτή την επίθεση κανένας δεν γλιτώνει.
Προωθούν τον ανακαθορισµό των συντάξεων
και για τους ήδη συνταξιούχους. Προωθούν
την ενοποίηση των Ταµείων. Προβλέπουν ενιαίες εισφορές και παροχές που σηµαίνει νέες
µειώσεις στις παροχές στην υγεία και στη σύνταξη για όλους, σύµφωνα µε την εµπειρία από
τις µέχρι σήµερα ενοποιήσεις - συγχωνεύσεις.
Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων
θα είναι περίπου 50% - 55%, από 70% που
είναι σήµερα. ∆ατηρούν τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και τη µετονοµάζουν σε ρήτρα αποφυγής ελλειµµάτων. Τσακίζουν ακόµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα πάνω στις πλάτες των
συνταξιούχων, των εργαζοµένων, των νέων.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης έχουµε υποχρέωση να αγωνιστούµε για
την αποτροπή των νέων βάρβαρων αντιασφαλιστικών αντεργατικών µέτρων, για την
ανατροπή της πολιτικής που γεννά αµέτρητα
βάσανα για κάθε συνταξιούχο για κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια.
Να αξιοποιήσουµε τη θετική πορεία του συνταξιουχικού κινήµατος µέσα από τη δράση της
ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα) των συνεργαζόµενων συνταξιουχικών οργανώσεων.
Αυτή την πορεία εµείς, σαν Συνταξιούχοι Σιδηροδροµικοί, θα τη συνεχίσουµε µε πιο αποφασιστικά βήµατα. Η θετική αυτή δράση είναι

παρακαταθήκη τόσο για το συνταξιουχικό όσο
και για το εργατικό κίνηµα και αποτελεί απάντηση σε εκείνους που θέλουν να σπέρνουν τη
µοιρολατρία και την απογοήτευση µέσα στο κίνηµα. Αυτό τον αγώνα θα τον συνεχίσουµε, το χρωστάµε στα παιδιά
και στα εγγόνια µας, στις επόµενες
γενιές των εργαζοµένων.»
Επίσης, εκπρόσωποι Συνταξιουχικών Οργανώσεων, µεταξύ των οποίων ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ο Παναγιώτης Βαβουγιός, πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Πολιτικών Συνταξιούχων ∆ηµοσίου,
ο Τάσος Γεωργιάδης, πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, η Γεωργία Παπαδάκου,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνταξιούχων Εµπόρων, ο Θόδωρος
Γολεµάτης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ, ο Γιώργος
Βρανάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης
Συνταξιούχων.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε µε την εκλογή
των νέων οργάνων της Οµοσπονδίας.
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ενοτητα

Άμεση αποκατάσταση των συντάξεων
με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ

Μ

ε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο το ∆.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ζητά
την άµεση εφαρµογή της απόφασης της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύµφωνα µε την οποία οι περικοπές των συντάξεων που έγιναν το 2012 και
µετά, προσκρούουν σε συνταγµατικές αρχές όπως είναι της αναλογικότητας και της
ισότητας στα δηµόσια βάρη και σε άλλες επιταγές άρθρων του Συντάγµατος.
Ολόκληρη η Επιστολή έχει ως εξής:
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Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις
• παράσταση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων
στο υπουργείο Οικονομικών
Μια πρώτη απάντηση στα µέτρα µε τα οποία η Κυβέρνηση µας σπρώχνει πιο
βαθιά στη φτώχεια έδωσαν οι συνταξιούχοι, µε παράσταση διαµαρτυρίας που έκαναν την ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΗ 2015 έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών.
«Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις, ο αγώνας ο δικός µας το δρόµο θα σας φράξει».
Με συνθήµατα όπως αυτό, διαµήνυσαν στην Κυβέρνηση πως η επιδίωξή της να µειώσει κι άλλο τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές τους παροχές θα βρει ισχυρές αντιστάσεις.
Στους συγκεντρωµένους µίλησαν εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
των Συνεργαζόµενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
Αντιπροσωπεία των συνταξιούχων συναντήθηκε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη.
Στο επιχείρηµα του τελευταίου πως υπάρχει το «γενικό πλαίσιο» και πρέπει να εφαρµοστούν τα µέτρα, έδωσαν σαφή απάντηση:
Οι Συνταξιούχοι δεν πρόκειται να νοµιµοποιήσουν στη συνείδησή τους τις περικοπές και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στο δρόµο του αγώνα µέχρι να τις ανατρέψουν.
Στη συνάντηση συµµετείχε και ο Πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος.
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Επιστολή
στον Υπ. Εργασίας
για το εφάπαξ

Η

«ΕΝΟΤΗΤΑ» έστειλε επιστολή προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο σχετικά µε το
θέµα του εφάπαξ, ζητώντας παράλληλα και
συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν οι θέσεις της.
Η επιστολή έχει ως εξής:
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. ∆ηλαδή 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.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητάµε άµεσα να δοθούν χρήµατα στο
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ - ώστε να
χορηγηθούν τα εφάπαξ και στους συναδέλφους που τα περιµένουν από το 2012.
Ταυτόχρονα µε τις µνηµονιακές νοµοθετικές ρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ) και τις αποφάσεις του τότε
Υπουργού Εργασίας κ.Βρούτση, 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 (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ) 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.

ενοτητα

ΣΕΛΙΔΑ - 4

φ. 121 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Λ
ΤΗΣ «ΕΝ
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΟΤΗΤΤΑΣ»
Α ΣΤΗ ΛΑ
ΛΑΡ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΡΙΣΑ ΠΕΜΠ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΤΗ 29/10/2
29/10/2015
2015

Πραγματοποιήθηκε ττην
Πραγματοποιήθηκε
ην Π
Πέμπτη
έμπτη 29/10/2015, Σ
Συνέλευση
υνέλευση ττου
ου Π
Πανελλήνιου
ανελλήνιου Συνδέσμου
Συνδέσμου
Σιδηροδρομικών
ΕΝΟΤΗΤΑ»
στη
ΛΑΡΙΣΑ,
μεγάλη
επιτυχία
Συνταξιούχων
Σ
υνταξιούχων Σ
ιδηροδρομικών «Η ΕΝ
ΟΤΗΤ
ΤΑ
Α» σ
τη ΛΑΡ
ΙΣΑ, με με
γάλη επ
ιτυχία κκαι
αι
μαζική
συμμετοχή
Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών
Λάρισας.
μα
ζική σ
υμμετοχή ττων
ων συναδέλφων
συναδέλφων Σ
υνταξιούχων Σ
ιδηροδρομικών ττης
ης Λ
άρισας.
ας
Εκκ μέ
μέρους
συμμετείχαν
Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΑΥΕ
ρους του
του Διοικητικού
Διοικητικού Συμβουλίου
Συμβουλίου σ
υμμεττείχαν ο Π
ρόεδρος ΣΩΤΗΡ
Η Ρ
ΗΣ
ΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ,
Γενικός
Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
μέλος
Τ
ΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γ
ενικός Γ
ραμματέας Π
ΑΝΑΓΙΩΤ
ΤΗΣ ΡΟ
ΥΣΣΟΣ κκαι
αι ττο
ο μέ
λος ττου
ου ΔΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.
ΣΑΒΒΑΣ Χ
ΑΤ
ΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.
Στη
Συνέλευση
συζήτηση
ΣυΣ
τη Σ
υνέλευση έέγινε
γινε σ
υζήτηση για
για ττα
α κκρίσιμα
ρίσιμα ζζητήματα
ητήματα που αντιμετωπίζουν
αντιμετωπίζουυν οι
οι Σ
υΣιδηροδρομικοί,
επίθεση
στα
δικαιώματά
ννταξιούχοι
ταξιούχοι Σ
ιδηροδρομικοί, ττην
ην επ
ίθεση ττων
ων κκυβερνήσεων
υβερνήσεων σ
τα δικ
αιώματά τους
τους με
μείωση
περικοπή
αποθεματικών
ττη
η μεί
ωση ττων
ων συντάξεων,
συντάξεων, ττην
ην π
ερικοπή ττων
ων δώρων,
δώρων, την
την κλοπή
κλοπή των
των α
ποθεμα
ε τικών
Ταμείου
Προνοίας,
αποτέλεσμα
μηνν χορηγούνται
ττου
ου Τ
αμείου Π
ρονοίας, που έέχει
χει σαν
σαν α
ποτέλεσμα να
να μη
χορηγούνται ττα
α εφάπαξ
εφάπα
αξ στους
στους
συναδέλφους,
παροχών
στην
σ
υναδέλφους, ττην
ην υυποβάθμιση
ποβάθμιση ττων
ων πα
ροχών σ
την υυγεία.
γεία.
Για
ολομέλειας
Συμβουλίου
Επικρατείας
έκρινε
οιι
Γ
ια ττην
ην απόφαση
απόφαση ττης
ης ο
λομέλειας ττου
ου Σ
υμβουλίου ττης
ης Ε
πικρατείας που έκ
ρινε ότι
ότι ο

περικοπές
περικοπές των
των συντάξεων
συντάξεων που έγιναν
έγιναν το
το 20122 και
και μετά,
μετά, είναι
είναι αντισυνταγματικές
αντισυνταγμ
ματικές και
και
την
την απαίτησή
απαίτησή μαςς για
για την
την άμεση
άμεση εφαρμογή
εφαρμογή της
τηςς απόφασης.
απόφασης.
Τις
Τις επικείμενες
επικείμενες περικοπές
περικοπές στις
στις συντάξεις
συντάξεις που ετοιμάζει
εττοιμάζει η κυβέρνηση
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ
Α – ΑΝΕΛ,
ΑΝΕΛ,
Λ
τις
Υπουργού
Κατρούγκαλου
ότι
τις δηλώσεις
δηλώσεις στον
στον τύπο
τύπο του
του Υ
πουρ
π γού Εργασίας
Εργασίας Γ. Κ
ατρούγκαλου ό
τι «η κκυβέρνηση
υβέρνηση
δεσμεύεται
δεσμεύεται μόνο
μόνο για
για την
την προστασία
προστασία των
των χαμηλότερων
χαμηλλότερων συντάξεων».
συντάξεων».
Επίσης
Επίσης οι
οι συνάδελφοι
συνάδελφοι εξέφρασαν
εξέφρασαν την
την απόφασή
απόφασή τους
τους να
να αντιπαλέψουν
αντιπαλέψουν τη
τη νέα
νέα επίθεση
επίθεση
που ετοιμάζει
ετοιμάζει η κυβέρνηση
κυβέρνηση στις
στις συντάξεις
συντάξεις χαρακτηριστική
χαρακτηριστική ήταν
ήταν η τοποθέτηση
τοποθέτησ
η η συνασυναδέλφου
ότι η κατάσταση
κατάσ
δεν πάει
πάει άλλο
άλλο και
και ότι
ότι πρέπει
να πάρουμε
πάρουμε ττα
«παλούύκια».
δέλφου ότι
ά ταση δεν
πρέπει να
α «παλούκια».
Τέλος
Τέλος οι
οι συνάδελφοι
συνάδελφοι είδαν
είδαν θετικά
θετικά την
την απόφαση
απόφαση του
του Σωματείου
Σωματείου να
να πραγματοποιήσει
πραγματοποιήσει τη
τη
Συνέλευση
Συνέλευση στη
στη Λάρισα
Λάρισα και
και να
να έχουμε
έχουμε αυτή
αυτή τη
τη ζωντανή
ζωντανή συζήτηση
συζήτηση και
και επαφή.
επαφή.
Το
Το Προεδρείο
Προεδρείο δεσμεύτηκε
δεσμε
σ ύτηκε να
να συνεχίσει
συνεχίσει την
την προσπάθεια
προσπάθεια αυτή
αυτή με στόχο
στόχο την
την καλύτερη
καλύτερη
επαφή
ή των
των συναδέλφων
συναδδέλφων με το
το Σωματείο.
Σωματείίο.

Ζητά να εφαρµοστεί
συντάξεων µε βάση
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τις αποφάσεις του
η απόφαση του ΣτΕ
και να επανέλθουν οι
Συµβουλίου της Επισυντάξεις στο ύψος πριν τις µειώσεις του 2012. Η Κοινοβουλευτική κρατείας, καθώς και του θερινού επιδόµατος στους συνταξιούχους.
Οµάδα του ΚΚΕ, µε ερώτησή της στη Βουλή προς τον Υπουργό Ερ- Επιπλέον, ζητά την κατάργηση της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος.
γασίας, ζητά την άµεση αποκατάσταση κύριων και επικουρικών (Η ερώτηση είναι αναρτηµένη στο site µας .www.trenotita.gr.
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βιβλιαρίου.
• Φωτοτυπία
ΑΜΚΑ.
• ΑΜΚΑ.
Φύλλο σύνταξης.
σύνταξης.
• Φύλλο
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ
ΜΕΤ
ΤΑ ΤΟ
ΤΟ 24ο ΕΤ
ΟΣ Κ
ΑΙ ΜΕΧΡ
ΕΤ
ΤΩΝ
ΓΙΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΙ
ΜΕΧΡΙΙ 26 ΕΤΩΝ
Φωτοτυπία βιβλιαρίου.
βιβλιαρίου.
• Φωτοτυπία
ΑΜΚΑ.
• ΑΜΚΑ.
Φύλλο σύνταξης.
σύνταξης.
• Φύλλο
Βεβαίωση σπουδών.
σπουδών.
• Βεβαίωση
Φωτοτυπία μεταπτυχιακού
μεταπτυχιακού ή πτυχίου.
πτυχίουυ.
• Φωτοτυπία
Τα δικαιολογητικά
δικαιολογητικά για
για τους
τους συναδέλφους
συναδέλφου
ο ς εκ
τός Α
ττικής, ννα
αα
ποσταΤα
εκτός
Αττικής,
αποσταλούν ταχυδρομικά
ταχυδρομμικά στο
στο Τ
ΑΥΤΕΚΩ (οδός
(οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54, ΤΚ:10682,
ΤΚ:110682,
λούν
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΑΘΗΝΑ), με ένδειξη
ένδειξη στο
στο φάκελο
φάκελο (ΕΛΕΓΧΟΣ
(ΕΛΕ
ΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚ
ΑΑΘΗΝΑ),
ΙΚΑΝΟΤΗΤ
ΤΑΣ) ή στο
στο fax: 210.8808902.
ΝΟΤΗΤΑΣ)
Στα δικαιολογητικά
δικαιολογητικά να
να γράφεται
γράφ
φεται τα
τα τηλέφωνα
τηηλέφωνα (ιδιαίτερα
((ιδιαί
α τερα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα
το κινητό)
κινητό) για
για να
να μπορούν
μπορούν οι
οι υπηρεσίες
υπηρεσίες του
του Ταμείου
Ταμείου να
να επικοινωνήσουν
επικοινωνήσ
ή ουν
το
μαζί σας.
σας.
μαζί

Η ΕΚΔΡΟ
Μ ΜΑΣ
ΜΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ
ΟΣΙΟΥ
ΣΤΗ
ΗΝ ΙΕΡ
ΡΑ ΜΟΝΗ Ο
Σ ΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΣΙ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
& ΣΤΗΝ Π
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΑΡ
ΡΑΛΙΙΑ ΣΑΡ
ΡΑΝΤΗ
Μεε επ
επιτυχία
Συλλόγου
Κυριακή
Μ
ιτυχία έγινε
έγινε η εκδρομή
εκδρομή του
του Σ
υλλόγου μας, ττην
ην Κ
υυριακή 18 ΟκτωΟκτωββρίου
ρίου 2015. Η καλή
καλή οργάνωση,
ορργάνωσηη, ο καλός
καλός κκαιρός
αιρός κκαι
αι η κκαλή
αλή διάθεση
διάθεση όλων
όλων
συνέβαλλαν
ώστε
μέλη
εκδρομή
αποσ
υνέβαλλαν ώ
στε τα
τα μέ
λη που σσυμμετείχαν
υμμετεί
ε χαν σστην
την εκ
δρομή μας, ννα
αα
ποκκομίσουν
ομίσουν ττις
ις καλύτερες
καλύύτερες εντυπώσεις.
εντυπώσεις.

Ραντεβού
καφεδάκι
Ρ
ανντεβού γγια
ια κα
φεδάκι
Συναδέλφισσες
Σ
υναδέλφισσες και
και συνάδελφοι
συνάδελφοι
Σας
κάθε
Σ
ας κκαλούμε
αλούμε κά
άθε Τετάρτη
Τεετάρτη στα
στα γραφεία
γραφεία μας
μα
ας (Πλησίον
(Πλησίον
Πλατείας
Κάνιγγος,
από
Πλ
αττείας Κ
άνιγγος, Βερανζέρου
Βερανζέρου 13, 1ος
1ος όροφος)
όροφος) α
πό
πρωί
μέχρι
μεσημέρι
πιούμε
ττις
ις 10 ττο
οπ
ρωί μ
μέ
χρ
ρι τη
τη 1 το
το μ
μεσημ
ημέρ
ρι να
να π
ιούμε
μ ττοο
προβλήματά
κκαφεδάκι
αφεδάκι μας και
και
α ννα
α σσυζητήσουμε
υζητήσουμε ττα
απ
ροβλήματτά μας.
περιμένουμε…
εριμένουμε…
Σας
Σ
ας π

