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Οι συνταξιούχοι αψηφούν μνημόνια &
καταστολή, απαντώντας με αγώνες

ντιμέτωποι με τα γκλομπς τις ασπίδες και τα χημικά των δυνάμεων καταστολής βρέθηκαν χιλιάδες συνταξιούχοι της Αττικής στις 3/10/2016 που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου,
ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ και ΠΟΣΕ – ΟΑΕΕ και διαδήλωσαν μαζικά ενάντια σε παλιές και νέες
περικοπές στις συντάξεις, διεκδικώντας ανάκτηση των απωλειών και κατάργηση των
αντιασφαλιστικών νόμων.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Ε

πιστολές με τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας «ενημερώνει» για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις έστειλε ο
Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος στους συνταξιούχους.
Πέρα από τις ανακρίβειες για το ύψος των συντάξεων οι επιστολές είναι ένα προπαγανδιστικό κουρελόχαρτο της κυβέρνησης
για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα της αντιλαϊκής της πολιτικής.
Εμείς οι συνταξιούχοι δεν νομιμοποιούμε στη συνείδησή μας
καμία περικοπή, διεκδικούμε όσα μας έχουν αφαιρέσει όλες οι
κυβερνήσεις, επιστρέφουμε τις επιστολές ως απαράδεκτες.

Χαιρετισμός του Προέδρου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΣΩΤΗΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
στην Παναττική Συγκέντρωση των Συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και έφτασαν με πορεία μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Βασ. Σοφίας με την οδό Ηρώδου Αττικού.
Εκεί ζήτησαν να αποχωρήσουν οι κλούβες της Αστυνομίας, που είχαν κλείσει κάθετα το
δρόμο, ώστε η διαδήλωση να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχαν ζητήσει να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.
Στο δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων, οι δυνάμεις καταστολής πήραν εντολή να απαντήσουν με τη ρίψη χημικών, με σαφή στόχο να διαλυθεί η μαζική συγκέντρωση.
Αυτό που κατάφερε όμως η κυβέρνηση, ήταν να εξοργίσει τους συνταξιούχους, που εκτός
από το «ψαλίδι» στις συντάξεις τους, είδαν και το «μαστίγιο» της καταστολής να στρέφεται εναντίον τους. Έτσι, παρά την αποπνιχτική ατμόσφαιρα, παρέμειναν συγκεντρωμένοι
στη Βασ. Σοφίας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «με ρόπαλα και ΜΑΤ χτυπάτε τους εργάτες και στα αφεντικά κάνετε τις πλάτες» και «η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού
η πάλη θα την σπάσει».
ΣΤΟ ΚΕΝΟ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ
«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, που έλεγε ότι θα δώσει τις συντάξεις, σήμερα βάζει
τις κλούβες στης Αστυνομίας να μας κλείσουν το δρόμο», σχολίασε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. «Μόνο ο δρόμος του αγώνα είναι
ανοιχτός», είπε και πρόσθεσε πως τα ΜΑΤ και οι κλούβες δεν τρομοκρατούν τους συνταξιούχους.
Κάτω από την κατακραυγή των διαδηλωτών, το Μέγαρο Μαξίμου πρότεινε αντιπροσωπεία των συνταξιούχων να συναντηθεί με τον υπουργό Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη, για να πάρει απάντηση από τους συνταξιούχους: «Ερχόμαστε να διαδηλώσουμε στο
Μαξίμου, ζητάμε να δούμε τον πρωθυπουργό».
Εξάλλου, αντιπροσωπεία τους είχε συναντηθεί με τον Αλ. Φλαμπουράρη σε κινητοποίηση που είχαν οργανώσει πέρσι το καλοκαίρι, με τον τελευταίο να δηλώνει πως θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και παραπέμποντας σε συνάντηση μαζί του.
Παρά το γεγονός ότι από τότε πέρασε περισσότερο από ένας χρόνος, τέτοια συνάντηση
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η 1η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη
στην Τρίτη ηλικία. Η ηλικία που άλλοτε την ονομάζουν
«περήφανα γηρατειά» και άλλοτε τη στέλνουν στην κόλαση με
την φτωχοποίησή της όπως γίνεται και συνεχίζεται και σήμερα
στην πατρίδα μας.
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.
Αποκορύφωμα αυτής της επίθεσης είναι η ψήφιση του
αντιασφαλιστικού νόμου-οδοστρωτήρα ν. 4387/2016, που
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πατώντας πάνω στους
Συνέχεια στη σελίδα 2
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Συνέχεια από σελίδα 1

«ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ»
Νωρίτερα, στη συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, οι
εκπρόσωποι των Συνταξιουχικών Οργανώσεων διαμήνυσαν πως συνεχίζουν
τον αγώνα τους ενάντια σε παλιές και νέες περικοπές στις συντάξεις, την Υγεία,
τα κοινωνικά δικαιώματά τους. «Αγώνας για να ζήσουμε – Αποκατάσταση των
συντάξεων – Δημόσια δωρεάν Υγεία». Κάτω από το σύνθημα αυτό, χαιρετισμούς στην κινητοποίηση απηύθυναν εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων συνταξιουχικών Οργανώσεων.
Το λόγο πήραν διαδοχικά ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», ο Παναγιώτης
Βαβουγιός, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Δημοσίου και ο
Παντελής Τάτσης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ.
Επίσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία
συμμετείχε στην κινητοποίηση.
Συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων χαρακτήρισε τη συγκέντρωση στην ομιλία του ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ. Υπογράμμισε ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουν συγκεντρώσεις σε επτά περιοχές της χώρας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.
Η πορεία που ακολούθησε, από τις μεγαλύτερες που οργάνωσαν οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, σταμάτησε έξω από το Υπουργείο Εργασίας. «Είστε το υπουργείο που εδώ και χρόνια ο λαός έχει ονομάσει υπουργείο
της εργοδοσίας», είπε ο Δήμος Κουμπούρης και αναφέρθηκε στα νέα αντεργατικά σχέδια που περιλαμβάνουν χτύπημα στις Συλλογικές Συμβάσεις και ακόμα
λιγότερα εμπόδια στις ομαδικές απολύσεις.
Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη μεγάλη κινητοποίηση, η Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων καταγγέλλει τη βάρβαρη επίθεση των δυνάμεων καταστολής. «Την ευθύνη για τη
βάρβαρη επίθεση την φέρνει ακέραια η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός», σημειώνουν. Υπογραμμίζουν ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να
σκύψουν το κεφάλι, ούτε θα νομιμοποιήσουν στη συνείδησή τους ότι τους
έχει περικοπεί.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μ

ε την καταβολή των επικουρικών συντάξεων του Νοέμβρη από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), οι 250.000 συνταξιούχοι,
που ήδη υπέστησαν μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις, θα έρθουν αντιμέτωποι και με την παρακράτηση των αναδρομικών, καθώς οι μειώσεις έχουν
αναδρομική ισχύ από τον περασμένο Ιούνη. Υπενθυμίζεται ότι η μεσοσταθμική μείωση στις επικουρικές αυτών των συνταξιούχων ανέρχεται στο 20%,
όμως σε ορισμένα ταμεία και ομάδες συνταξιούχων το «τσεκούρωμα» έφτασε
και ξεπέρασε το 50%.
Η παρακράτηση των αναδρομικών για τους Συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς
αφορά τρείς μήνες. Η ελάχιστη παρακράτηση έχει οριστεί στο ποσό των 50
ευρώ, επομένως σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η περικοπή στην επικουρική σύνταξη του συνταξιούχου ήταν μεγάλη και το τελικό ποσό που απομένει είναι λίγο πάνω από 50 ευρώ, ο συνταξιούχος θα λαμβάνει μόλις λίγα
ευρώ στο λογαριασμό του, μέχρι να ολοκληρωθεί η παρακράτηση.

Χαιρετισμός του Προέδρου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΣΩΤΗΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
στην Παναττική Συγκέντρωση των Συνταξιούχων
στην Πλ. Κλαυθμώνος , 3/10/2016
Συνέχεια από σελίδα 1

αντιασφαλιστικούς νόμους και τις πολιτικές αποφάσεις όλων των
προηγούμενων κυβερνήσεων, φέρνουν νέα βάρβαρα μέτρα. Διαλύουν
την κοινωνική ασφάλιση και τη μετατρέπουν σε προνοιακή.
Οι νέες περικοπές με την εφαρμογή του νόμου-λεμητόμο στις επικουρικές
συντάξεις, μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις των τελευταίων χρόνων, τις
έκαναν προνοιακά βοηθήματα.
Η απώλεια για τους συνταξιούχους και μόνο όσον αφορά τις επικουρικές
την τετραετία 2016-2019 θα ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ.
Με αυτό τον τρόπο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «σώζει» τις
επικουρικές και δεν μειώνει(!) τις συντάξεις όπως προκλητικά ισχυρίζεται.
Αυτό είναι το τίμημα για συνταξιούχους και ασφαλισμένους, της
πολιτικής για τις επικουρικές που υπηρετεί η κυβέρνηση, σε συνέχεια
των προηγούμενων κυβερνήσεων, σύμφωνα με την οποία το ΕΤΕΑ δεν
μπορεί να χρηματοδοτηθεί από καμία άλλη πηγή εκτός από τις εισφορές
των ίδιων των ασφαλισμένων του.
Τις εισφορές που κούρεψαν και άρπαξαν από τα ταμεία μας για
λογαριασμό των τραπεζιτών των επιχειρηματικών ομίλων (μόνο από το
ταμείο Πρόνοιας των Σιδηροδρομικών άρπαξαν 45 εκατομμύρια ευρώ)
είναι δικά μας χρήματα δικός μας μόχθος. Δεν τα δανειστήκαμε από
κανέναν δανειστή ντόπιο ή Ευρωπαίο, δεν τα χρωστάμε σε κανέναν.
Τους επιστρέφουμε τα λεγόμενα αντισταθμιστικά τους ψίχουλα και
διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί μέχρι το τέλος.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε, δεν δόθηκε απλόχερα στους
εργαζόμενους, στους συνταξιούχους. Ήταν προϊόν 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.
Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στο κεφάλαιο, στους δανειστές, να
διαλύσουν την κοινωνική ασφάλιση.
Δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή
μας ως τετελεσμένο ότι μας έχει αφαιρεθεί. Ούτε θα επιλέξουμε ποιος
νέος δήμιος θα μας αποκεφαλίσει.
• Διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο τις κύριες και επικουρικές
συντάξεις μας, το ΕΚΑΣ την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξής,
την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων μας.
• Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια – δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και την απόδοση των εισφορών μας για την υγεία στον
ΕΟΠΥΥ.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες συνταξιούχους
να οργανωθούν στα Σωματεία και τις ομοσπονδίες της συντονιστικής
επιτροπής αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων.
Να δυναμώσουμε την πάλη μας, τους αγώνες, τη μαζική δράση, για να
ανατρέψουμε τις αντεργατικές-αντιλαϊκές πολιτικές τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Η

Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία, στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιακού Τραγουδιού της Αρχαίας Ολυμπίας,
που διεξήχθη στις 10-11/09/2016.
Η Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών θα δώσει συναυλία στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας (Αλατσάτων 27, Νέα Ιωνία, πλησίον
Ηλεκτρικού Σταθμού), την 21 Νοεμβρίου 2016, ώρα 19.30, και την οποία μπορούν να
παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι και φίλοι με ελεύθερη είσοδο.
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών πραγματοποίησε
9ήμερη εκδρομή (24/9 – 2/10 2016) στην Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Ιταλίας. Η συμμετοχή των συναδέλφων
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη
σημασία είναι ότι όλοι επιστρέψαμε εντυπωσιασμένοι και γεμάτοι Ιστορία και Μεγάλη Ελλάδα.
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Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους
Οι συνάδελφοι, ανάλογα με το πού μένουν, θα καταθέτουν δικαιολογητικά για ιατρικές δαπάνες, όπως π.χ. γυαλιά.
ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ,
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ)
τηλ: 2106663645

ΑΥΛΩΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΒΑΡΗ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ,
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ,
ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ,
ΑΡΤΕΜΙΔΑ(ΛΟΥΤΣΑ), ΑΦΙΔΝΑΙ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ,
ΔΡΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔOΝΕΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΠΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ,
ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ,
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑΦΗΝΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ,
ΩΡΟΠΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
τηλ: 2106019805/803/808

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ,
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ, ΕΚΑΛΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ: 2105317186/5319119

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΛΙΟΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) τηλ: 2105565501/502

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΙΛΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ

ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 2104139363/365

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 2109485620/650

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΠΡΑΧΑΜΙ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ
ΦΑΛΗΡΟ

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

002 Ναύπλιο – Αργολίδας
003 Τρίπολη – Αρκαδίας
010 - Πάτρα - Αχαΐας
011 - Λεβαδία - Βοιωτίας
013 - Δράμα - Δράμας
015 - Αλεξ/πολη - Έβρου
016 - Χαλκίδα - Εύβοιας
019 - Πύργος - Ηλείας
020 - Βέροια - Ημαθίας
023 - Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης
026 - Καρδίτσα - Καρδίτσας
030 - Κιλκίς - Κιλκίς
031 - Κοζάνη - Κοζάνης
032 - Κόρινθος - Κορινθίας
035 - Λάρισα - Λάρισας
039 - Βόλος - Μαγνησίας
040 - Καλαμάτα - Μεσσηνίας
041 - Ξάνθη - Ξάνθης
042 - Έδεσσα - Πέλλας
043 - Κατερίνη - Πιερίας
046 - Κομοτηνή - Ροδόπης
048 - Σέρρες - Σερρών
049 - Τρίκαλα - Τρικάλων
050 - Λαμία - Φθιώτιδας
051 - Φλώρινα - Φλώρινας

Ικονίου 6
Ελ. Βενιζέλου 4
Αλ. Υψηλάντου 270
Σοφοκλέους 40
Διοικητήριο Δράμας
Βενιζέλου 38
Προμαχώνος & Σ. Καπνίση
Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο)
Κωτουνίου 8
Σαπφούς 3
Νικ. Πλαστήρα 62
Μητροπόλεως 42
Διοικητήριο Κοζάνης
Αγίου Νικολάου 29
Κύπρου 12
Κουντουριώτου 4 & Θρακών
Θεμιστοκλέους 106 & Πλατεία Αναλήψεως
Μ.Καραολή & Σμύρνης
Αγ. Δημητρίου 17
Βότση 2
Χαριλάου Τρικούπη 50
Βενιζέλου 26
Πλούτωνος 8
Βύρωνος 28
25ης Μαρτίου 9

21100
22100
26110
32100
66100
68100
34100
27100
59100
54627
43100
61100
50100
20100
41221
38333
24100
67100
58200
60100
69100
62100
42100
35100
53100

ΠΟΛΗ
Ναύπλιο
Τρίπολη
Πάτρα
Λειβαδιά
Δράμα
Αλεξανδρούπολη
Χαλκίδα
Πύργος
Βέροια
Θεσσαλονίκη
Καρδίτσα
Κιλκίς
Κοζάνη
Κόρινθος
Λάρισα
Βόλος
Καλαμάτα
Ξάνθη
Έδεσσα
Κατερίνη
Κομοτηνή
Σέρρες
Τρίκαλα
Λαμία
Φλώρινα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
27520-97568 , 97571
2710-230194 , 230189
2610-361310/ 361311
22610-87580
2521351128
2551084833
22210-62792-3 / 6308
26210-20170-3
23310-78180 , 78190
2310 - 594800
24410-80150
23410-27888 , 23410-75326
2461029839
27410-73284 , 27410-73285
2410-539920
24210-94110
27210-63596 , -63680 , -63599
25410-84063 , -65416
23810-51580
23510-47210
25310-81730
23210-68012
24310-77141
22310-66000 , 66001
23850-44646

Ο Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ - Πανελλαδικά - στην κεντρική σελίδα του site της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

www.trenotita.gr

ΣΕΛΙΔΑ - 4

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΤΗ 25/10/2016

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 25/10/2016, Συνέλευση
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η
ΕΝΟΤΗΤΑ» στο Εργατικό Κέντρο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, με μαζική συμμετοχή
των συναδέλφων συνταξιούχων σιδηροδρομικών της Πιερίας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος και ο
Ταμίας Θανάσης Μελούδης.
Στη συνέλευση έγινε συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι γενικότερα και οι Σιδηροδρομικοί ειδικότερα για
τη μείωση των συντάξεων με την πρόσφατη μείωση στις επικουρικές,
την υποβάθμιση των παροχών στην υγεία, την κλοπή με το κούρεμα των
αποθεματικών του Ταμείου Προνοίας που έχει σαν αποτέλεσμα να μην
μπορούν να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους που περιμένουν
τρία χρόνια.
Τα προβλήματα των συναδέλφων που μετατάχθηκαν με σημαντικότερο
το πρόβλημα που έχει προκύψει πρόσφατα με τη μη καταβολή της αποζημίωσης μετά τη συνταξιοδότηση κ.τ.λ.
Το προεδρείο ενημέρωσε τους συναδέλφους για τη δράση του Σωματείου, για τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων όπως τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3/10/2016 στην
Αθήνα όπου συνέβη και η βάρβαρη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων
και των ΜΑΤ ενάντια στους συνταξιούχους που διαδήλωναν, με πορεία
προς το μέγαρο Μαξίμου.
Το προεδρείο του Σωματείου ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι, θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία των συνελεύσεων κατά διαστήματα, με στόχο την καλύτερη επαφή τους με το Σωματείο.

ενοτητα
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35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.

Σ

τις 7, 8 και 9 Οκτώβρη 2016, πραγματοποιήθηκε το 35ο Συνέδριο της
ΠΟΣ σε μια περίοδο κορύφωσης της επίθεσης της κυβέρνησης, ΕΕ,
ΔΝΤ, στα όποια δικαιώματα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους. Στο Σιδηρόδρομο η κατάσταση είναι τραγική, με την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη ανταλλακτικών, την έλλειψη τροχαίου υλικού,
ταυτόχρονα ολοκληρώνονται οι ιδιωτικοποιήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ αλλά και στον ΟΣΕ αφού εντάχθηκε στο υπερταμείο και όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης της υποδομής και των έργων περνούν στα ΣΔΙΤ
και σε ιδιωτικές εταιρείες. Στο Συνέδριο προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ». Με ευθύνη του προεδρείου της ΠΟΣ δεν δόθηκε
ο λόγος στον πρόεδρο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», Σωτήρη Ραυτόπουλο, για να
απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο και να μεταφέρει στους Σιδηροδρομικούς την αγωνιστική συμπαράσταση και αλληλεγγύη των Συνταξιούχων
συναδέλφων οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Σιδηροδρομικής οικογένειας. Να μεταφέρουμε την απόφασή μας ότι είμαστε ενάντια
σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης του Σιδηροδρόμου, ότι παλέβουμε μαζί
τους για προσλήψεις εργαζομένων με σταθερή και μόνιμη δουλειά με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα, για την επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου στην
Πελοπόννησο και στα περιφερειακά δίκτυα, για την κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων. Για την στάση αυτή του προεδρείου της ΠΟΣ,
εκφράσαμε τη δικαιολογημένη πικρία μας. Μετά από αυτό, το προεδρείο
της ΠΟΣ έστειλε επιστολή στην «ΕΝΟΤΗΤΑ» με την οποία ζητάει συγνώμη
γι’ αυτή τους τη στάση. Εμείς οι απόμαχοι της δουλειάς και όχι του αγώνα,
αποδεχόμαστε τη συγνώμη και καλούμε το νέο Δ.Σ. της ΠΟΣ από κοινού
να αγωνιστούμε για να αντιμετωπίσουμε και να αντιπαλέψουμε τα οξυμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.

ΠΛΑΣΙΕ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κ

ανένα συμπέρασμα δεν έβγαλε μερίδα συνταξιούχων συνδικαλιστών
που συνεχίζουν να συμπεριφέρονται και σήμερα όπως συμπεριφέρονταν όταν ήταν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Ο λόγος για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών (ΠΟΣΣ), η οποία ακολουθώντας το δρόμο της υποταγής και της συμμόρφωσης με τις κυβερνητικές πολιτικές αποφάσισε να γίνει πλασιέ ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας. Εναρμονισμένη πλήρως με τις πολιτικές
κατεδάφισης του δημόσιου και δωρεάν ασφαλιστικού συστήματος υγείας, καλεί, όπως διαβάσαμε στο έντυπο που εκδίδει, τους συναδέλφους
συνταξιούχους και τις οικογένειές τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη
εντασσόμενοι σε πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιδιωτικής
ασφαλιστικής εταιρείας. Οι συνταξιούχοι καλούνται να προβληματιστούν
με αυτού του είδους τις πρακτικές και να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Θα διαλέξουμε το δρόμο του αγώνα και της αντίστασης στις
αντιασφαλιστικές πολιτικές διεκδικώντας δημόσιο και δωρεάν ασφαλιστικό σύστημα υγείας ή το δρόμο της συμμόρφωσης και της υποταγής;

ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27-11-2016: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΓΡΑΒΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

Αναχώρηση από την ΚΑΡΟΛΟΥ, ώρα 7,30΄π.μ. με στάση για καφέ κατά τη διαδρομή. Συνεχίζουμε για την Αμφίκλεια – Γραβιά, καταλήγουμε στο Πολύδροσο για γεύμα. Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: (210/5238509, 210/5230829).
Παρατήρηση:Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ και για τα μη μέλη
είναι 10,00 ευρώ.

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…

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή συναδέλφων πραγματοποιήθηκαν οι εκδρομές του Σωματείου μας το προηγούμενο διάστημα.
Την Κυριακή 25/9/2016 στα Τρίκαλα Κορινθίας – Ξυλόκαστρο, οι συνάδελφοι θαύμασαν την εκπληκτική θέα και την βόλτα στο χωριό.
Στο Ξυλόκαστρο γευμάτισαν στην παραλία και έκαναν βόλτα στην πόλη.
Την Κυριακή 23/10/2016 με δύο πούλμαν επισκεφτήκαμε την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας την Καλαμάτα. Επίσκεψη στο Φράγκικο Κάστρο,
στην εκκλησία της Υπαπαντής και βόλτα στην πόλη.

