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Εκλογές για ΔΣ και ΕΕ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Ενισχύθηκε η συνέχιση
της αγωνιστικής δράσης
Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ-ΣΣ με ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 611

ΕΓΚΥΡΑ: 603

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ (Δ.Α.Σ.Σ.Σ.)
ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
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ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
Την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018 συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του Πλειοψηφήσαντος Συμβούλου Σωτήρη Ραυτόπουλου από τον συνδυασμό
Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Συνταξιούχων (Δ.Α.Σ.Σ.Σ.) το
νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της
25/4/2018 για τη συγκρότηση του σε σώμα.
Το Προεδρείο έχει ως εξής:
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΤΑΜΙΑΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ– ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, OAEE, ΝΑΤ, ΟΤΑ. ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, Π.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι Συνταξιούχοι χαιρετίζουμε την μαζική συμμετοχή των
συνταξιούχων στην συγκέντρωση 25/4/18 στην Αθήνα
Η συγκέντρωση μας υποχρέωσε την Υπουργό να απαντήσει θετικά σε
ορισμένα από τα αιτήματα όπως οι παρακρατήσεις για τον ΑΚΑΓΕ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16.
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Μ

ε πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων συνταξιούχων έγιναν οι εκλογές
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» για την ανάδειξη νέων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής Επιτροπής) την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 στα κεντρικά
γραφεία του ΟΣΕ.
Στις κάλπες προσήλθαν και ψήφισαν 611 συνάδελφοι εκ των οποίων τα έγκυρα
ήταν 603 και τα άκυρα-λευκά 8.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων
καλεί όλους τους συνταξιούχους σε πανελλαδικό ξεσηκωμό, σε μαραθώνιο κινητοποιήσεων παντού σε όλη την χώρα. Με τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές συγκεντρώσεις να εκφράσουμε την αντίθεσή μας
απέναντι στις αντισυνταξιουχικές - αντιασφαλιστικές πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή, που καταστούν εκατομμύρια
συνταξιούχους σε επαίτες και

Να απαιτήσουμε:
•

•

Κανένας επανυπολογισμός, καμία μείωση με την προσωπική διαφορά
στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις και την κατάργηση του νόμου
4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).
Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών
μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ.
Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ό,τι
η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις και
την εισφορά αλληλεγγύης.
Να μην περάσουν τα καταστρεπτικά νέα μέτρα της 4Ης αξιολόγησης. Να
καταργηθεί ο νόμος για τους πλειστηριασμούς.

Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών έλαβε
342 ψήφους (56,7%) 4 έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο και 2 έδρες για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι Σωτήρης Ραυτόπουλος, Παναγιώτης
Ρούσσος, Θανάσης Μελούδης και Θεόδωρος Βελέντζας.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή οι Δημήτρης Μάγκανος και Παναγιώτης Φωτεινάκης

•

Το Ενωτικό Δίκτυο Σιδηροδρομικών έλαβε 131 ψήφους (21,7%) 2 έδρες για το
Διοικητικό Συμβούλιο και 1 έδρα για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι Παναγιώτης Φωτιάδης και Παναγιώτης Τσάκωνας.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή ο Κώστας Ρούμπας

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους σε όλη την χώρα να νικήσουν
τον φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική αντίληψη του «δεν γίνεται
τίποτα» και να πάρουν αποφασιστικά μέρος στον αγώνα τώρα, αύριο θα
είναι αργά.

Η Δημοκρατική Συνεργασία Συνταξιούχων «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» έλαβε 119 ψήφους
(19,7%) 1 έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο και καμία έδρα για την Ελεγκτική
Επιτροπή.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος.
Η Πορεία Ευθύνης Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών έλαβε 11 ψήφους (1,8%) και
καμία έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

•

•

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Παρασκευή 25 Μάη, 10 π.μ.
Τρίτη 19 Ιούνη, 10 π.μ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Τετάρτη 28 του ΜΑΡΤΗ 2018)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η

Αριοτερά: Οι συνάδελφοι ψηφίζουν τις εισηγήσεις του ΔΣ. Δεξιά: Το Προεδρείο της Συνέλευσης Αναστάσιος Δολιανίτης (Πρόεδρος)
Αντώνης Πετράκος (Γραμματέας) Ανδρέας Μουγκολιάς (Αντιπρόεδρος) και ο Πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος

φετινή γενική συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
διεξάγεται σε μια περίοδο όπου συνεχίζεται η
επίθεση στα κατακτημένα με θυσίες και αγώνες δικαιώματά μας…
Αυτήν την επίθεση μόνον ο οργανωμένος και ενωμένος αγώνας συνταξιούχων, εργαζομένων και των
άλλων λαϊκών στρωμάτων, μπορεί να την ανακόψει.
Χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωσή μας,
όλων μας γύρω από το σωματείο μας.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ», όλο το προηγούμενο διάστημα,
συμμετείχε σε όλους τους αγώνες και τις δράσεις
του συνταξιουχικού κινήματος. Αγωνίστηκε και
διεκδίκησε για τα ιδιαίτερα προβλήματα των συνταξιούχων σιδηροδρομικών. Προσπάθησε για την αμφίδρομη επικοινωνία των μελών της με εκδηλώσεις
και στην περιφέρεια, όπου οι περισσότερες από αυτές ήταν μαζικές και γόνιμες…
Η κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς, ξεπουλά και
την ΕΕΣΤΥ (Εταιρεία Επισκευής και Συντήρησης
Τροχαίου Υλικού). Τα Εργοστάσια και τα Μηχανοστάσια που αποτελούν την καρδιά του Σιδηρόδρομου, στρατηγικής σημασίας βιομηχανικές υποδομές,
τις παραδίδουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για
να φτάσουμε όμως στο ξεπούλημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και της ΕΕΣΤΥ και στο «εθνικό έγκλημα» όπως το
είχε χαρακτηρίσει ο σημερινός πρωθυπουργός σε
ομιλίες του στους σιδηροδρομικούς, ευθύνη έχουν
και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που όλα τα προηγούμενα χρόνια προετοίμασαν το ξεπούλημα.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», στηρίζει τον αγώνα
των συναδέλφων σιδηροδρομικών για δημόσιο
Σιδηρόδρομο που να ανήκει στο λαό και να υπηρετεί τις ανάγκες του…
Διεκδικούμε το άνοιγμα και τη λειτουργία του δικτύου της Πελοποννήσου και των Περιφερειακών
Δικτύων, προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και
σταθερή δουλειά.
Το συνταξιουχικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε μαζικές αγωνιστικές μάχες ενάντια
στις αντισυνταξιουχικές αντιλαϊκές πολιτικές όλων
των κυβερνήσεων, που τσακίζουν τη ζωή μας. Οι
κινητοποιήσεις μας αποτελούν παρακαταθήκη, δείχνουν το δρόμο και ταυτόχρονα δίνουν απάντηση
στο φόβο τη μοιρολατρία και τη λογική του «δεν γίνεται τίποτα»…
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με βάση τις αποφάσεις της Σ.Ε.Α. έδωσε τη
μάχη του αγώνα σταθερά και αγωνιστικά για τη
απόκρουση και ανατροπή των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών.
Αυτή η δράση χαρακτηρίζεται από μαζικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Αξιοποιήσαμε όλες τις
μορφές πάλης. Από τη συμμετοχή μας στις συγκεντρώσεις, παραστάσεις, πορείες, αποστολή υπομνημάτων κ.λ.π. Συγκεκριμένα:
Στις 20/1/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των

Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων με
τον κ. Πρωθυπουργό μετά από αίτημα των συνταξιούχων.
Στις 4 Απρίλη 2017 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και
πορεία στο Υπουργείο Εργασίας όπου είχαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο
Πετρόπουλο.
Στις 18 Μάη 2017 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και
απαιτήσαμε να αποσυρθεί η αντιασφαλιστική πρόταση της κυβέρνησης.
Στις 15 Ιούνη 2017 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων για τα
προβλήματα της υγείας, αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθο.
Στις 3 Οκτώβρη 2017 συγκέντρωση της ΣΕΑ και
πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας.
Στις 15 Δεκέμβρη 2017 μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Πλατεία Συντάγματος.
Στις 8 Μάρτη 2018 πραγματοποιήθηκε παναττική
συγκέντρωση της ΣΕΑ στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας όπου
συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο…
Στις 22/6/2017 το σωματείο μας πραγματοποίησε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Ταμείου και συναντήθηκε με τον κ. Καποτά…
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο των τελευταίων χρόνων, πήρε μέρος αρκετός κόσμος για
πρώτη φορά, με μαχητική στάση…
Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συνταξιούχους να
συνεχίσουμε τον αγώνα με μεγαλύτερη συμμετοχή
και αποφασιστικότητα.
Εμείς δεν παραιτούμαστε από ό,τι μας έχουν κλέψει
όλα αυτά τα χρόνια. Τα διεκδικούμε όλα. Τα δικαιώματά μας δεν είναι «περασμένα – ξεχασμένα». Δεν
χαρίζουμε σε κανέναν τον ιδρώτα μας. Μπορούμε
να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, αυτό μας λένε οι αγώνες
του λαού μας και οι κατακτήσεις του...
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ αποφάσισε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτό το αγωνιστικό
δρόμο.
Αυτή την πορεία μας σαν «ΕΝΟΤΗΤΑ» θα τη συνεχίσουμε με πιο αποφασιστικά βήματα.
Η θετική αυτή δράση είναι παρακαταθήκη τόσο για
το συνταξιουχικό όσο και το εργατικό κίνημα και
αποτελεί απάντηση σε εκείνους που θέλουν να σπέρνουν τη μοιρολατρία και την απογοήτευση μέσα στο
κίνημα.
Το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. του Σωματείου μας πέραν
τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που πήρε για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων των μελών μας, οργανώσαμε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις με μαζική
συμμετοχή των συναδέλφων.

Στην Αθήνα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Άργος, τη Λαμία, τη Λάρισα, το Βόλο, την
Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2018 με μεγάλη συμμετοχή
των συναδέλφων.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις εκδηλώσεις είναι ότι πρέπει να έχουμε επαφή με τα μέλη μας
τακτικά και ανελλιπώς μέσα από τακτικές Γενικές
Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, προσωπικές επαφές.
Στη σταθερή οργάνωσης της συμμετοχής των συνταξιούχων στη μαζική δράση.
Στη στήριξη και την αλληλεγγύη απέναντι σε συναδέλφους που έχουν πολύ σοβαρές ανάγκες.
Στην τακτική επικοινωνία με υλικό και ανακοινώσεις.
Την εφημερίδα μας και το site που δημιουργήσαμε
και θα αναπτύξουμε παραπέρα.
Συνάδελφοι
Η κοινωνική ασφάλιση, η σύνταξη, τα δώρα, η περίθαλψη, δεν δόθηκαν απλόχερα στους συνταξιούχους, δεν μας χαρίστηκαν, ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων σκληρών συγκρούσεων με τις κυβερνήσεις
και το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στις ζωές μας, στο μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε στην εξαθλίωση.
Εντείνουμε τους αγώνες μας, μπορούμε να τους σταματήσουμε νικώντας το φόβο, την αδιαφορία, τις
αυταπάτες, παίρνοντας καθολικά μέρος και δυναμώνοντας τους αγώνες μας.
Απαιτούμε:
• Αποκλειστικά Δημόσιο Υποχρεωτικό Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
• Είμαστε σε πλήρη αντίθεση και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας τους αντισυνταξιουχικούς, αντεργατικούς, αντιλαϊκούς
νόμους, αγωνιζόμαστε για την ανατροπή τους.
• Κάτω τα χέρια από τις επικουρικές και το ΕΚΑΣ.
• Την άμεση επιστροφή στο ακέραιο των παράνομα παρακρατηθέντων.
• Την άμεση καταβολή των δώρων σε όλους τους
συνταξιούχους.
• Την άμεση απονομή όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και των εφάπαξ που
χρονίζουν.
• Την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών μας
Ταμείων.
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών,
αντιλαϊκών, φορομπηχτικών νόμων.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση πρέπει να αποτελέσει
σταθμό στην παραπέρα δράση του Σωματείου μας
για την παραπέρα μαζικοποίησή του με την εγγραφή νέων μελών, με τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
μας σταθερά στο μέτωπο των αγώνων αλλά και μέσα
από διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να συμβάλλετε όλοι.
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Σε συνεχείς αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι συνταξιούχοι

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή και αγωνιστικό φρόνημα πραγματοποιούνται οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα που
διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, ενώ δεκάδες άλλες προγραμματίζονται για το επόμενο
διάστημα. Ο αγώνας του συνταξιουχικού κινήματος για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και νόμων
εντείνεται με συγκεντρώσεις και πορείες σε διάφορα υπουργεία και στη Βουλή.

Χ

Πέμπτη 8 του Μάρτη / Συγκέντρωση
και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας

ιλιάδες συνταξιούχοι της Αττικής συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8 του Μάρτη στην
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ,
ΕΛΤΑ, ΝΑΤ, ΟΣΕ και ΠΑΣ Δικηγόρων και διαδήλωσαν ενάντια στα νέα αντισυνταξιουχικά μέτρα που
έρχονται, όπως οι μειώσεις της προσωπικής διαφοράς,
η περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, η μείωση
του αφορολόγητου με το νόμο 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) κλπ. Οι συνταξιούχοι διατράνωσαν ότι
δεν αντιμετωπίζουν ως «περασμένα ξεχασμένα» όσα
αφαίρεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις από τις συντάξεις, τα δώρα, την Υγεία, και διεκδικούν την ανάκτηση των μεγάλων απωλειών τους.
Με πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Εθνικής
Αντίστασης και κατέληξε στο υπουργείο Εργασίας,
αντιπροσωπεία των Συνταξιούχων συναντήθηκε με
τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο και του ξεκαθάρισε πως η μαζική τους διαδήλωση είναι η αφετηρία μιας χρονιάς μαραθώνιων
κινητοποιήσεων ενάντια στους αντιασφαλιστικούς
νόμους που μετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά
επιδόματα. Η αντιπροσωπεία μετέφερε τα δίκαια αι-

τήματα των συνταξιούχων στον υφυπουργό, χωρίς να
πάρει απαντήσεις. Ακόμα και όσον αφορά την απαίτηση για άμεση επιστροφή των αυθαίρετα παρακρατηθέντων ποσών, ο υφυπουργός απάντησε πως η κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα της απόδοσής τους «στα
πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής», συνδέοντας
δηλαδή την επιστροφή των χρημάτων των συνταξιούχων με την πορεία της οικονομίας και τα ψίχουλα που
μπορεί να περισσέψουν για να επιστραφούν τα χρήματά τους. «Δεν θα τους χαρίσουμε τίποτα», ήταν η
απάντηση των συνταξιούχων που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο Δήμος Κουμπούρης,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ενώ
χαιρετισμούς απηύθυναν οι εκπρόσωποι συνταξιουχικών οργανώσεων: Σούλα Ακζιώτη, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Δημοσίου Αθήνας, Χρήστος
Μπουρδούκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου, Τάσος Γεωργιάδης, πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και Σωτήρης Ραυτόπουλος, πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδμικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (η ομιλία του σε διπλανή στήλη).

Η αντιπροσωπεία των Συνταξιούχων κατά τη συνάντηση με τον Υφυπ. Τάσο Πετρόπουλο

Τετάρτη 25 του Απρίλη / Συγκέντρωση και πορεία
στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας

Α

γωνιστική - μαχητική απάντηση στη διαρκή αντιασφαλιστική επίθεση και στην εφαρμογή των αντισυνταξιουχικών διατάξεων του νόμου 4387/16, που ψηφίστηκαν και δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έδωσαν με τη παναττική
κινητοποίησή τους οι συνταξιούχοι, με πρωτοβουλία των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
Η πορεία των συνταξιούχων, που ξεκίνησε από την πλατεία
Εθνικής Αντίστασης, έφτασε στο υπουργείο Οικονομικών
στην οδό Νίκης, όπου έγινε συγκέντρωση. Εκπρόσωποι των
συνταξιούχων ζήτησαν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου, αλλά οι αρμόδιοι τους παρέπεμψαν σε ένα
διοικητικό στέλεχος και εκείνοι αρνήθηκαν. Στη συνέχεια οι
συνταξιούχοι κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Εργασίας.
Εκεί αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον υφυπουργό
Εργασίας αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο
Πετρόπουλο, ενώ έξω από το υπουργείο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση.
Ενημερώνοντας τους συνταξιούχους για τα αποτελέσματα της συνάντησης, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, σημείωσε πως οι κινητοποιήσεις των συνταξιούχων και η αγωνιστική τους επιμονή και πίεση είχε ως αποτέλεσμα να αποσπάσουν μερικές
δεσμεύσεις από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για
ορισμένα από τα αιτήματά τους.
Κάτω από το βάρος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των
συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, ο υφυπουργός είπε στην
αντιπροσωπεία ότι από τη σύνταξη του Μάη θα σταματήσει η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις
επικουρικές συντάξεις και ότι τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί θα αποδοθούν αναδρομικά, αλλά αυτό θα γίνει
ύστερα από την 4η αξιολόγηση, μετά τις 21 Ιούνη. Σχετι-

κά με το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων στις
ΔΕΚΟ, για τις οποίες υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα, γιατί ο επανυπολογισμός θα γίνει σε διαφορετικά χρήματα,
παραπάνω από εκείνα που πραγματικά παίρνουν οι συνταξιούχοι, είπε ότι η κυβέρνηση θα το εξετάσει αφού θα γίνει
μια καινούργια συνάντηση για αυτά τα ζητήματα.
Αναφορικά με το ζήτημα της παρακράτησης από την εφορία του 20% του συνολικού αναδρομικού ποσού που αποδίδεται όταν ένας συνταξιούχος μετά από χρόνια αναμονής
και επιβίωσης με τη λεγόμενη προσωρινή σύνταξη, λάβει
την κύρια και τα αναδρομικά εφάπαξ ποσά που αντιστοιχούν, ο υφυπουργός επισήμανε ότι από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών θα εξεταστεί θετικά να σταματήσει η παρακράτηση του 20%, αλλά αυτή η παρακράτηση να γίνεται
σε μηνιαία βάση.
Επίσης ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι θα εξετάσει διάταξη για να διευκολύνει τους δικαιούχους σύνταξης από τον
ΟΑΕΕ στο να λάβουν σύνταξη και όσοι έχουν χρέη πάνω
από 20.000 ευρώ στο Ταμείο. Τέλος, για τις συντάξεις οι
οποίες δεν βγαίνουν μέχρι τώρα και έχουν πρόβλημα και
στις επικουρικές και στις κύριες, είπε πως μέχρι τον Ιούλιο
θα έχουν μαζευτεί στο μεγαλύτερο μέρος και μέχρι τέλος
του χρόνου θα αποδίδονται κανονικά.
Στη συγκέντρωση της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης κεντρικός ομιλητής ήταν ο Παντελής Τάτσης, προέδρου της
ΠΟΣ – ΟΑΕΕ και χαιρετισμούς απηύθυναν οι Χρήστος
Μπουρδούκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικών
Υπαλλήλων του Δημοσίου, Τάσος Γεωργιάδης πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, Αριστοτέλης Κάντας πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης και Δήμος Κουμπούρης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ.

Χαιρετισμός
του Προέδρου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
Σωτήρη Ραυτόπουλου
στη συγκέντρωση της Σ.Ε.Α.
στην Πλ. Εθν. Αντίστασης στις 8/3/2018

Β

ρισκόμαστε εδώ στο δρόμο μαζικά, αγωνιστικά, υπερασπιζόμαστε τις συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας που τα πληρώσαμε με το μόχθο της
ζωής μας και δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή.
Οι συνεχείς περικοπές σε όλες τις συντάξεις, η
άκρατη εμπορευματοποίηση του τομέα της υγείας
με τη συνεχή υποβάθμισή του, μας οδηγεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας και μας υποχρεώνει
να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, η δυσβάσταχτη φορολογία είναι οι μεγάλες αιτίες που μας
αφανίζουν παρά τα μεγάλα λόγια της Κυβέρνησης
ότι δήθεν προστατεύουν τους αδύναμους.
Με βάση το νόμο Κατρούγκαλου από το 2019 έρχεται νέος Γολγοθάς για τους συνταξιούχους με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων και το κόψιμο της
προσωπικής διαφοράς, με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, με τη νέα περικοπή στο
ΕΚΑΣ, με τη φοροληστεία και τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ.
Ο νέος προϋπολογισμός για το 2018 δίνει νέο χτύπημα στο δικαίωμα των συνταξιούχων στην υγεία
– περίθαλψη, προβλέποντας μειωμένα κονδύλια
για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Το τελευταίο διάστημα οργιάζει η παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ και μερίδα του τύπου, «ειδικών»
νομικών, μέσα από μια πρωτοφανή προπαγάνδα
προσπαθούν να πείσουν τους συνταξιούχους ότι
θα λύσουν όλες τους τις διαφορές και θα πάρουν
πίσω χρήματα από τις αυθαίρετες περικοπές της
Κυβέρνησης, αν πάνε και κάνουν μια αίτηση στα
Ασφαλιστικά τους Ταμεία.
Καλούμε τους συναδέλφους συνταξιούχους να γυρίσουν την πλάτη σε όσους μεθοδευμένα προσπαθούν να τους σύρουν στα δικηγορικά γραφεία με
το αζημίωτο.
Απαίτηση του συνταξιουχικού κινήματος (ΣΕΑ)
είναι: η Κυβέρνηση με πολιτική απόφαση να αναγνωρίσει το λάθος της τώρα και να αποδώσει
στους δικαιούχους τα ποσά που προκύπτουν από
τις διαφορές στις παρακρατήσεις των κύριων και
επικουρικών συντάξεων, χωρίς δικαστήρια όπως
έγινε με τις επιστροφές για την υγεία ΕΟΠΥΥ.
Η κοινωνική ασφάλιση, η σύνταξη, τα δώρα, η περίθαλψη, δεν δόθηκαν απλόχερα στους συνταξιούχους, δεν μας χαρίστηκαν, ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων σκληρών συγκρούσεων με τις Κυβερνήσεις
και το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στις ζωές μας, στο μέλλον των
παιδιών μας, να αντισταθούμε στην εξαθλίωση.
Εντείνουμε τους αγώνες μας, μπορούμε να τους
σταματήσουμε νικώντας το φόβο, την αδιαφορία,
τις αυταπάτες παίρνοντας καθολικά μέρος και δυναμώνοντας τους αγώνες μας.
Απαιτούμε:
• Την άμεση επιστροφή στο ακέραιο των παράνομα παρακρατηθέντων.
• Την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των δώρων μας.
• Την άμεση απονομή όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και των εφάπαξ
που χρονίζουν.
• Την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών
μας Ταμείων.
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών –
αντιλαϊκών, φορομπηχτικών νόμων.
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Συνάντηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Μ

ετά από έγγραφο αίτημα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», για συνάντηση με τον
νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, που στάλθηκε στις 21/2/2018,
η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21/3/2018.
Στη συνάντηση θέσαμε στον κ. Σύμβουλο τα παρακάτω προβλήματα:
• Το γνωστό σοβαρό πρόβλημα με τους 241 συναδέλφους οι οποίοι μετά
τη συνταξιοδότησή τους από τον ΟΣΕ τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η αποζημίωση που δικαιούνταν. Η απάντηση του κ. Θεοχάρη
ήταν ότι θα περιμένει την απόφαση του Εφετείου και μετά θα αποφασίσει για το πρόβλημα. Εμείς τον ενημερώσαμε ότι ο προκάτοχός του κ.
Πετράκης σε συναντήσεις που είχαμε μαζί του μας έλεγε ότι το πρόβλημα είναι δίκαιο και συζητούσε να δοθούν τα χρήματα στους συναδέλφους με δόσεις. Παρόλα αυτά ο κ. Θεοχάρης επέμενε στη θέση του ότι
θα περιμένει την απόφαση του Εφετείου.
• Για την έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων του επισημάναμε ότι τα
στοιχεία των συναδέλφων έχουν μπει, από τον Νοέμβρη 2017, στην διαδικτυακή πλατφόρμα και ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί. Η
απάντηση του κ. Θεοχάρη ήταν ότι η έκδοσή τους έχει ανατεθεί σε εταιρεία και σύντομα θα παραδοθούν στον ΟΣΕ ώστε να διανεμηθούν στους
δικαιούχους. Με την ευκαιρία για άλλη μια φορά να σας ενημερώσουμε
συνάδελφοι ότι οι παλιές υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουμε ισχύουν
μέχρι την έκδοση των καινούριων.
• Για το πρόβλημα με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου για τις περικοπές πέραν του 25% των αποδοχών για όσους συναδέλφους συνέχισαν να εργάζονται μετά την 1/1/2013, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, οι Διοικήσεις μας έλεγαν ότι θα
επιστρέψουν τα χρήματα στους συναδέλφους και δεν θα περιμένουν τις
Εφετειακές αποφάσεις και μάλιστα θα ξεκινούσαν από 1/1/2018. Τώρα ο
κ. Θεοχάρης μας απάντησε ότι θα περιμένει την έκδοση της εφετειακής
απόφασης και μετά θα προχωρήσει στην υλοποίησή της.

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Ε

φυγε από τη ζωή, το Σάββατο 7
Απρίλη 2018, σε ηλικία 69 ετών ο
συνάδελφος Διονύσης Γιαννούλης. Ο
συνάδελφος Διονύσης οργανώθηκε
στο ΚΚΕ το 1974 και έδρασε μέχρι το
τέλος της ζωής του.
Μετά την πρόσληψή του στον ΟΣΕ,
στο Αμαξοστάσιο των Αγίων Αναργύρων, με την ειδικότητα του Τεχνίτη,
ανέπτυξε σημαντική συνδικαλιστική δράση μέσα από τις γραμμές της
ΔΕΣΚ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, όπου
εκλέχτηκε επανειλημμένα στο ΔΣ
του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου και αντιπρόσωπος στην
ΠΟΣ.
Μετά την συνταξιοδότησή του συνέχισε τη δράση του σαν μέλος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και το 2006 εκλέχτηκε στο ΔΣ του Σωματείου και από το 2010 έως το
2014 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
Η κηδεία έγινε την Τρίτη 10 Απρίλη 2018, στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου
στο Περιστέρι και ήταν πολιτική. Το συνάδελφο Διονύση αποχαιρέτησαν πολλοί συνάδελφοι, σύντροφοι και φίλοι του, ανάμεσά τους το Προεδρείο και μέλη
του ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του
και σε όλους τους δικούς του.

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…
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Η 1η ΜΑΗ μας καλεί να
δυναμώσουμε τους αγώνες

Χ

ιλιάδες εργαζόμενοι συνταξιούχοι, γυναίκες, νεολαία τίμησαν τους
ηρωικούς αγώνες του εργατικού κινήματος 132 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη εξέγερση στο Σικάγο παίρνοντας μέρος στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.
Η 1η Μάη μας καλεί να δυναμώσουμε τους αγώνες απέναντι στις αντισυνταξιουχικές αντιασφαλιστικές πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι Κυβερνήσεις και η σημερινή, που καταστούν εκατομμύρια συνταξιούχους
σε επαίτες.
Να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσουν να δολοφονούν εν ψυχρώ τους λαούς για να αυγατίζουν τα
τεράστια κέρδη τους, για τον έλεγχο των πετρελαίων και των δρόμων
μεταφοράς του.
Οι Συνταξιούχοι δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν περιμένοντας καλύτερες
μέρες από τα αφηγήματα της «μεταμνημονιακής εποχής» και τη «δίκαιη
ανάπτυξη» που τους λέει η Κυβέρνηση.
Η διέξοδος βρίσκεται στην οργάνωση και τον αγώνα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους να νικήσουν το φόβο,
την αδιαφορία, την καταστρεπτική αντίληψη του «δεν γίνεται τίποτα»
και να πάρουν αποφασιστικά μέρος στους αγώνες τώρα, αύριο θα είναι
αργά.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/2018

ΚΑΡΤΕΡΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ στις 07.30’ π.μ. από Καρόλου, με ενδιάμεση στάση για
καφέ. Εν συνεχεία, για Καρτέρι – Καστανιά – Στυμφαλία. Παραμονή για
φαγητό και αναχώρηση το απόγευμα για Αθήνα με στάση για καφέ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6/2018

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΟΛΟ – ΠΑΛΑΜΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ στις 07.30’ π.μ. από Καρόλου. Στάση για καφέ. Εν συνεχεία για ΤΟΛΟ – ΠΑΛΑΜΙΔΙ – ΝΑΥΠΛΙΟ. Παραμονή για φαγητό
προαιρετικά στο Ναύπλιο και επιστροφή στην Αθήνα το απόγευμα, με
στάση για καφέ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7/2018

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ στις 07.30’ π.μ. από Καρόλου, ενδιάμεση στάση για καφέ.
Εν συνεχεία επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ και έπειτα αναχώρηση για Παραλία Σαράντη. Παραμονή για φαγητό και αναχώρηση
για επιστροφή στην Αθήνα με στάση για καφέ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ:
1. Ο υπεύθυνος των εκδρομών μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα
για τεχνικούς λόγους ή και για την βελτίωσή του. Επίσης, οι στάσεις
μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκδρομής, αν κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο της εκδρομής.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2105238509 – 2105230829.
Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ, ενώ για τα μη μέλη είναι
10,00 ευρώ

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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