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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
σας καλεί να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνουν στις πόλεις:

ΑΘΗΝΑ:

Τετάρτη 24/1/2018, ώρα 11.30΄ π.μ. στο Ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΫ
(Οδυσσέως 1)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Καμιά ανοχή στα αντιασφαλιστικά
μέτρα της κυβέρνησης
Μ

ε μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων από όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε
στο Σύνταγμα, (Παρασκευή 15 του Δεκέμβρη 2017, 5 μ.μ.) το πανελλαδικό
συλλαλητήριο που διοργανώθηκε από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ, και Π.Σ.Σ. Δικηγόρων.
Οι Συνταξιούχοι ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση διατράνωσαν τη θέλησή τους να
αγωνιστούν ακόμα παραπέρα για να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και τους νόμους που πετσοκόβουν τις συντάξεις που ψήφισαν οι προηγούμενοι
και νυν κυβερνώντες, αρνούμενοι την προπαγάνδα της περί «δίκαιας ανάπτυξης».
Βασικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης, ενώ σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν πρόεδροι
άλλων ομοσπονδιών και οργανώσεων. Ειδικότερα χαιρέτησαν οι Χρήστος Μπουρδούκης από τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ο Παντελής Τάτσης από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, η Φανή Κούρου από το Σύλλογο ΑΞΙΑ δικαιούχων συντάξεων
χηρείας, ο Τάσος Γεωργιάδης από τους συνταξιούχους των ΕΛΤΑ, ο Σωτήρης Ραυτόπουλος από τους συνταξιούχους του ΟΣΕ, ο Γιάννης Γουσέτης από τους συνταξιούχους δικηγόρους, η Γεωργία Παπαδάκου από τους συνταξιούχους εμπόρους (ΠΟΣΕ
ΟΑΕΕ), ο Γιώργος Βρανάς από τους συνταξιούχους του ΝΑΤ και ο Τέλης Κάντας
από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
Μετά το τέλος των ομιλιών, ακολούθησε γλέντι με φαγητό και ζωντανή μουσική,
ενώ προηγούμενα, αντιπροσωπεία των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, παρέδωσε
υπόμνημα στον πρωθυπουργό και στα κόμματα της Βουλής, πλην της φασιστικής
Χρυσής Αυγής.
Το Υπόμνημα της ΣΕΑ και η ομιλία του Σ. Ραυτόπουλου στη σελίδα 3

Κ

Πέμπτη 1/2/2018, ώρα 11.30΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΓΙΝΑ
(Μοναστηρίου 19)

ΤΡΙΠΟΛΗ:

Τρίτη 16/1/2018, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια ΣΑΛΕ
(πλατεία Άρεως)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ:

Τρίτη 16/1/2018, ώρα 7.00΄μ.μ., στο Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΕ
ΠΑΛΛΑΣ (Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου)

ΑΡΓΟΣ:

Τετάρτη 17/1/2018, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΕΑΣ
(πλατεία Αγ. Γεωργίου)

ΛΑΜΙΑ:

Παρασκευή 19/1/2018, ώρα 11.00΄π.μ., στη ΛΕΣΧΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (στο Σιδηροδρ. Σταθμό Λαμίας)

ΠΑΤΡΑ:

Δευτέρα 22/1/2018, ώρα 11.00΄π.μ.,στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ
(Αγίου Ανδρέα 16)

ΛΑΡΙΣΑ:

Πέμπτη 25/1/2018, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
(Ρούσβελτ 14)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:

Παρασκευή 26/1/2018, ώρα 11.00΄π.μ., στον Πολυχώρο ΕΛΙΑ
(Τέρμα Εθνικού Σταδίου 3)

ΒΟΛΟΣ:

Τετάρτη 31/1/2018, 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΟΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ (Ξενοφώντος και Θρακών)

Επιστροφές χρημάτων από τις περικοπές πέραν του 25%

ατά την πρώτη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου με τον νόμο 4024/11 οι μειώσεις δεν
έπρεπε να υπερέβαιναν το 25% του μισθού όπως
ήταν διαμορφωμένος την 31/10/2011. Ακολούθησε ο νόμος 4093/12 σύμφωνα με τον οποίον έγινε η
πλήρης ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο και ακολούθησαν νέες και μεγάλες μειώσεις. Αυτές αποτυπώθηκαν στις εξοφλητικές αποδείξεις της μισθοδοσίας
του Μάιου του 2013. Η υπερβάλλουσα μείωση του
25% του μισθού φαίνεται με μια απλή σύγκριση των
τακτικών αποδοχών της 31ης Οκτωβρίου 20111 με

αυτών της 31ης Μαΐου 2013.
Από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί,
αλλά και από την ενημέρωση που έχουμε, οι Διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ δεσμεύθηκαν
προφορικά ότι αυτήν την υπερβάλλουσα μείωση θα
την επιστρέψουν. Η μεν ΕΕΣΣΤΥ θα επιστρέψει σε
όλους όσους έχει γίνει υπερβάλλουσα παρακράτηση τα ποσά που δικαιούνται σε οκτώ (8) δόσεις
και η δε Διοίκηση του ΟΣΕ προσανατολίζεται
προς την ίδια κατεύθυνση.
Επισημαίνουμε στους συναδέλφους συνταξιού-

χους, οι οποίοι εργάζονταν και μετά την 1/1/2013,
ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν την οικονομική
τακτοποίηση αυτού του θέματος επικοινωνώντας
με το Σωματείο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΣΕ και
ΕΕΣΣΤΥ.
Επίσης, θα πρέπει, όταν γίνει αυτή η τακτοποίηση,
να ζητήσουν και από το ΙΚΑ – ΤΑΠΟΤΕ τη διόρθωση της απόφασης του ποσού συνταξιοδότησής
τους.
Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί την εξέλιξη και
θα σας ενημερώνει.
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Παναττικό Συλλαλητήριο & πορεία Πέμπτη, 23 του Νοέμβρη 2017

Μ

ε μαζική συμμετοχή και μαχητικότητα οι συνταξιούχοι συμμετείχαν στο Παναττικό συλλαλητήριο για την Υγεία που διοργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις την Πέμπτη, 23 του
Νοέμβρη, στις 10 το πρωί, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Στη συγκέντρωση μίλησαν οι Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Χρήστος Μπουρδούκης, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο Αριστοτέλης
Κάντας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ, Γιώργος Πεπόνης, γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑκαι η Γεωργία Παπαδάκου εκ μέρους των συνταξιούχων εμπόρων.
Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε πορεία προς το Υπουργείο Υγείας
όπου αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας, Αν. Ξανθό, όπου του κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματα που διεκδικούν, όπως:
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.
• Επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν, των μονάδων που
καταργήθηκαν, των εξεταστηρίων του ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ.
• Λειτουργία των Κέντρων Υγείας σε 24ωρη βάση.
• Κατάργηση του νομικού πλαισίου και των αποφάσεων που εμπορευματοποιούν την Υγεία.
• Να καταργηθούν όλες οι πληρωμές των ασφαλισμένων για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλεία παντού.
• Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την
κάλυψη όλων των κενών θέσεων.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» για το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

•

Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο
Υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην Υγεία σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, δίχως προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα, με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο υπουργός τους διαβεβαίωσε για τις «καλές προθέσεις» της κυβέρνησης, αλλά και για το πρόβλημα των χρημάτων που «δεν επαρκούν». Οι
συνατξιούχοι δήλωσαν αποφασιμένοι να συνεχίσουν τις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις και απεύθυναν κάλεσμα για την επόμενη συγκέντρωση
της 15ης του Δεκέμβρη

Αίτημα παράτασης διαδικτυακής
πλατφόρμας ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για τις υπηρεσιακές ταυτότητες

Ο
Α

ντιπροσωπεία του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατέθεσε στεφάνι στο
Πολυτεχνείο το πρωί της Παρασκευής, 17 του Νοέμβρη 2017.
Προηγούμενα, απεύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων στις τριήμερες εκδηλώσεις και στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία:
«Συμπληρώνονται φέτος 44 χρόνια από την ηρωική εξέγερση της νεολαίας
και του εργαζόμενου λαού στο Πολυτεχνείο, κατά της ξενόφερτης στρατιωτικής δικτατορίας.
Ο αγώνας για «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» εμπνέει, ακόμα σήμερα, και δείχνει τον δρόμο για την απόκρουση της επίθεσης που δεχόμαστε από την
κυβέρνηση, το κεφάλαιο, την ΕΕ, στις συντάξεις μας, στην υγεία, στα δικαιώματά μας.
Αυτή η αγωνιστική παρακαταθήκη αποτελεί τον οδηγό για τη δική μας
στάση, τα δικά μας βήματα, τη δική μας δράση την ώρα που οι «θεσμοί»
(Ευρ. Ένωση – Δ.Ν.Τ. – Ευρ. τράπεζα), συνεχίζουν με εκβιασμούς, τρομοκρατία και οικονομικό πόλεμο να «φορτώνουν στις πλάτες μας» την κρίση
των επιχειρηματικών ομίλων και των πολιτικών που τους στηρίζουν. Και τα
νέα μέτρα που συμφώνησαν με το 3ο Μνημόνιο και υλοποιεί η συγκυβέρνηση, είναι δυσβάστακτα για εμάς και τις οικογένειες μας αφού συνεχίζουν
να φέρνουν φοροκαταιγίδα και χαράτσια, συνεχείς περικοπές εργασιακών
δικαιωμάτων και ιδιωτικοποιήσεις ακόμα και στους πιο ευαίσθητους κοινωνικά τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία και η Πρόνοια.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» καλεί τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους να συμμετάσχουν μαζικά στον τριήμερο εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου
και στην αντιιμπεριαλιστική πορεία στις 17 Νοέμβρη προς την αμερικάνικη
πρεσβεία».

ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δημιούργησαν διαδικτυακές πλατφόρμες
για την εισαγωγή στοιχείων για την έκδοση νέων σιδηροδρομικών
ταυτοτήτων του ενεργού προσωπικού και των εξαρτημένων μελών τους,
καθώς επίσης και των συνταξιούχων σιδηροδρομικών και των εξαρτημένων μελών τους.
Το σύστημα της πληροφορικής για την εισαγωγή των στοιχείων ήταν
ανοιχτό για μεν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από 20/10/2017 έως και 27/10/2017, για
δε τον ΟΣΕ έως και 12/11/2017, οπότε και έκλεισε για την επεξεργασία
των δεδομένων.
Στο χρονικό αυτό διάστημα αρκετοί ήσαν οι συνάδελφοι που καθημερινά τηλεφωνούσαν στα γραφεία μας επειδή δεν πρόλαβαν, για πολλούς
και διάφορους λόγους, να εισάγουν τα στοιχεία τους.
Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με επιστολές τους τόσο προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Φίλιππο Τσαλίδη όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Κωνσταντίνο Πετράκη, ζήτησε να
«ανοίξουν» και πάλι οι διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες ώστε όσοι συνταξιούχοι δεν πρόλαβαν να εισάγουν τα στοιχεία τους να το πράξουν,
για να μην χάσουν το δικαίωμα που τους δίδεται από την υπηρεσία.

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Υπόμνημα των Συνεργαζομένων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
Προς τον κ. Πρωθυπουργό. και τα κόμματα της
Βουλής (πλην της φασιστικής «Χρ. Αυγής»).
«κ. Πρωθυπουργέ Κυρίες, Κύριοι Εκπρόσωποι
των Κομμάτων,
Στις 15 του Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι από όλη τη
χώρα κατεβήκαμε για μια ακόμη φορά σε
πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στην πλατεία
Συντάγματος στην Αθήνα.
Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, είμαστε σε γενικό
πανελλαδικό ξεσηκωμό, σε αποφασιστική, αδιάκοπη δράση, οργάνωση και πάλη. Είμαστε όλοι
και όλες στον αγώνα και δεν δίνουμε καμιά ανοχή
στα αντεργατικά μέτρα τις κυβέρνησης.
Το κίνημα των συνταξιούχων από τον αγώνα δεν
πρόκειται να υποχωρήσει. Δεν θα υποταχθεί,
δεν θα αποδεχτεί τετελεσμένα.
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας με τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές και τις πρακτικές της
κυβέρνησης. Δεν της δίνουμε κανένα άλλοθι όταν
προσπαθεί με τα επιδόματα φτώχειας από τις
σφαγιασμένες μας συντάξεις και τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα να δημιουργήσει αυταπάτες.
Καταδικάζουμε τις τακτικές προπαγάνδας για
να κρύψει τις νέες θανατηφόρες περικοπές, τη
νέα καρατόμηση που ετοιμάζει, με τον επανυπολογισμό και την περικοπή της «προσωπικής διαφοράς» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, την
πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ, κάθε είδους κοινωνικού επιδόματος και μέριμνας, τη φοροληστεία,
με τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ.
Όταν ο νέος προϋπολογισμός για το 2018 δίνει
νέο χτύπημα στο δικαίωμα του λαού στην Υγεία
– Περίθαλψη, αφού προβλέπει νέα μειωμένα κονδύλια για την Υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα, περιορισμό στην ιατρική
και φαρμακευτική αγωγή ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά μαζί με τις νέες περικοπές στις
συντάξεις μας, στους μισθούς αποδείχνουν ότι η
δυστυχία των συνταξιούχων, των εργαζομένων
και του λαού αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
των επιχειρηματικών ομίλων για την αύξηση των
κερδών τους.
Μας ρίχνουν κυριολεκτικά στον Καιάδα για τα
κέρδη των ολίγων. Αυτό το χαρακτήρα έχει η αι-

ματοβαμμένη ανάπτυξη που στοχεύουν.
Είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί πιστεύουμε
ότι με τον πλούτο που παράγουμε, μπορούμε να
ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας που
και αυτά θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους με
ανεργία, με μισθούς και εργασιακές σχέσεις δουλοκτητικές.
Την ίδια ευθύνη έχουν και εκείνα τα κόμματα που
είτε ψήφισαν είτε αποδέχτηκαν την εφαρμογή
των τριών μνημονίων κι ενώ δήθεν καταγγέλλουν
την κυβέρνηση για τα σε βάρος μας μέτρα, θα κινηθούν στις ίδιες ράγες της εφαρμογής των αντιλαϊκών πολιτικών.
Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις από το έτος 2009
έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες κινητοποιήσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές, σε
όλη τη χώρα, ενάντια στις αντισυνταξιουχικές αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρμόσει όλες
οι κυβερνήσεις σε βάρος των συνταξιούχων, των
εργαζομένων, του λαού. Οι περικοπές που έχουμε δεχθεί μέχρι σήμερα στις συντάξεις μας, στην
Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις κοινωνικές μας παροχές είναι άδικες, καταστρεπτικές
και θανατηφόρες. Τα Ταμεία μας τα λεηλάτησαν
το κράτος για λογαριασμό των επιχειρηματικών
ομίλων και των τραπεζών και όχι οι συνταξιούχοι.
Διεκδικούμε ό,τι με τη βία μας έχουν αφαιρέσει. Οι συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας στην
Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι χάρισμα, δεν τα
χρωστάμε σε κανένα δανειστή και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος.
Απαιτούμε:
• Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των πληρωμένων δώρων μας.
• Άμεση καταβολή όλων των κύριων, επικουρικών συντάξεων, καθώς και των εφάπαξ και
των μερισμάτων που χρονίζουν, επαναφορά
του ΕΚΑΣ.
• Καταβολή των συντάξεων χηρείας με κατάργηση των διατάξεων του νόμου 4387/16.
• Ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας
ταμείων.
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς

προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Εξάλειψη
της εμπορευματοποίησης με πολιτική πλήρους λειτουργίας όλων των βαθμίδων του τομέα Υγείας.
• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό
για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων
δομών. Τη δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών
και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
• Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που
έκλεισαν, των μονάδων που καταργήθηκαν.
Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Τη χρηματοδότηση για την προμήθεια
των απαραίτητων αναλώσιμων, φαρμάκων
κ.ά.
• Κατάργηση των παρακρατήσεων για την
υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
• Άμεση απόδοση σύνταξης στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ που οφείλουν πάνω από
20.000 ευρώ, με την αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει, και
απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού για
κοινωνικό τουρισμό, του νόμου 3863/10.
• Κατάργηση όλων των αντισυνταξιουχικών αντεργατικών νόμων και απόδοση σε ό,τι μας
έχει αφαιρεθεί.
• Καταγγέλλουμε και εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις νέες θανατηφόρες περικοπές του
κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018.
Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Τις συντάξεις μας, τα δικαιώματα στην
Υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την
κοινωνική προστασία και ασφάλιση τα έχουμε
πληρώσει με τη δουλειά μας και το αίμα της ζωής
μας και τα διεκδικούμε μέχρι τέλους.
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε στη συνείδησή
μας ό,τι μας έχει άδικα αφαιρεθεί, δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή γιατί δεν δανειστήκαμε,
αλλά δουλέψαμε πολύ σκληρά και δεν πρόκειται
να σταματήσουμε τους αγώνες μας τόσο για εμάς
αλλά και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που
προορίζονται για δούλοι χωρίς συμβάσεις, ωράρια εργασίας, Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία».
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Χαιρετισμός του Προέδρου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σ. Ραυτοπούλου
στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στο Σύνταγμα 15/12/2017

Σ

υνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο μαζικά, αγωνιστικά, υπερασπιζόμαστε τις
συντάξεις μας, τα δικαιώματα μας που τα πληρώσαμε με το μόχθο της ζωής
μας, και δεν τα χρωστάμε σε κανέναν δανειστή.
Οι συνεχείς περικοπές σε όλες τις συντάξεις, η άκρατη εμπορευματοποίηση του τομέα της υγείας με τη συνεχή υποβάθμιση 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.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
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.
Μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντεργατικές τους πολιτικές, νικώντας το
φόβο, την αδιαφορία, τη λογική ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, μπαίνοντας
πιο μαζικά στον αγώνα.
Απαιτούμε:
• Την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των δώρων μας.
• Την άμεση απονομή όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων που
χρονίζουν.
• Την άμεση καταβολή των εφάπαξ των Σιδηροδρομικών
• Την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών μας ταμείων.
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών- αντιλαϊκών, φορομπηχτικών νόμων.

ενοτητα
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Για τις ανεξόφλητες δαπάνες του ΤΑΥΤΕΚΩ

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Αντρέα Ξανθό
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

Κύριε Υπουργέ,
συνάντηση των συνεργαζόΣτις 23/11/2017 πραγματοποιήθηκε
μαζί σας - αμέσως μετά την
μενων συνταξιουχικών οργανώσεων
ιούχων - κατά τη διάρκεια
Παν-αττική συγκέντρωση των συνταξ
μα με τα αιτήματα των συτης οποίας, σας κατατέθηκε υπόμνη
Δημόσιας Υγείας.
νταξιούχων σχετικά με τον τομέα της
ο Πρόεδρος του ΠανελλήνιΣτη συνάντηση αυτή συμμετείχε και
δρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»,
ου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηρο
ζήτημα που σχετίζεται με
ο οποίος σας έθεσε ένα συγκεκριμένο
ΠΥ Υ.
την ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟ
ν πραγματοποιήσει δαπάνες
Πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι είχα
ήδη τα απαιτούμενα δικαιγια λόγους υγείας και είχαν καταθέσει
λάβει τα χρήματά τους.
ολογητικά, δεν έχουν μέχρι σήμερα
θεί από το υστέρημα των
Τα χρήματα αυτά, που έχουν δαπανη
λόγους υγείας κι επειδή έχει
συναδέλφων μας συνταξιούχων για
στημα από τότε που έχουν
περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διά
με εύλογο ότι θα έπρεπε
καταθέσει τα δικαιολογητικά, θεωρού
ήδη να έχουν εξοφληθεί.
Κύριε Υπουργέ,
να σας υπενθυμίσουμε το αίΜε την παρούσα επιστολή θέλουμε
άμεση παρέμβασή σας για
τημα που θέσαμε και να ζητήσουμε την
ργειες χρειάζονται ώστε να
να γίνουν οι όποιες απαραίτητες ενέ
χωρίς άλλη καθυστέρηση.
διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα
ήποτε διευκρίνιση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Ρούσσος
Σωτήρης Ραυτόπουλος

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/01/2018:
Μονή ΔΑΜΑΣΤΑΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
Αναχώρηση στις 7.30΄π.μ. από Καρόλου. Στάση για καφέ, και συνεχίζουμε για
τη μονή ΔΑΜΑΣΤΑΣ. Στον ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ, παραμονή και φαγητό. Αναχώρηση και στάση στα Καμένα Βούρλα για καφέ και επιστροφή για Αθήνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/02/2018:
Όσιος Δαυίδ, καταρράχτες ΔΡΥΜΩΝΑ, ΡΟΒΙΕΣ
Αναχώρηση στις 7.30΄π.μ. από Καρόλου. Στάση για καφέ, και συνεχίζουμε
για τΑναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30 π.μ., στάση για καφέ στην Χαλκίδα
και συνεχίζουμε σ επίσκεψη στη Μονή Οσίου ΔΑΥΙΔ. Αμέσως μετά φτάνουμε
στους καταρράχτες ΔΡΥΜΩΝΑ, σε ένα καταπράσινο τοπίο και θέαμα μοναδικό. Αργότερα στις ΡΟΒΙΕΣ και στη ΛΙΜΝΗ παραμονή για γεύμα προαιρετικά.
Αναχώρηση για Αθήνα με στάση για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2018:
ΛΕΒΙΔΙ, ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ, ΒΥΤΙΝΑ
Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30 π.μ., στάση στο Αρτεμίσιο για καφέ, και
συνεχίζουμε για το ΛΕΒΙΔΙ και την ιστορική Μονή ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Λίγο αργότερα θα επισκεφτούμε την καταπράσινη κωμόπολη ΒΥΤΙΝΑ για γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για 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

Από τη συνάντηση της ΣΕΑ με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό

Συνάντηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με τον
Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθ. Μπακαλέξη

Σ

τις 16/11/2017 το προεδρείο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ συναντήθηκε με τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κ. Αθανάσιο
Μπακαλέξη.
Στη συνάντηση ενημερώσαμε τον κ. Διοικητή για τα σημαντικά προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη μας.
Για τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση βιβλιαρίου), μετά την
ένταξη του κλάδου ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΦΚΑ, ο έλεγχος για όλους
τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς από όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται να γίνεται μόνο στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία στην
εξυπηρέτηση των συνταξιούχων. Θεωρούμε και γι αυτό και το προτείνουμε,
ότι ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται στα κατά τόπους καταστήματα του
ΕΦΚΑ, ώστε οι συνταξιούχοι να μην ταλαιπωρούνται και να μην καθυστερεί
ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας.
Του επισημάναμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν υποκαταστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και για εμάς είναι ανήκουστο, σε κάθε
κατάστημα του ΕΦΚΑ να μην υπάρχει η δυνατότητα για την εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Ανήκουστο γιατί με τις τεχνολογικές δυνατότητες που πλέον υπάρχουν, μια τέτοια λύση είναι κάτι περισσότερο από
εφικτή.
Του επισημάναμε επίσης ότι οι έμμεσα (σύζυγοι) ασφαλισμένοι άνω των 67
ετών, εθεωρούντο ισοβίως ασφαλιστικά τακτοποιημένοι.
Με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ θεώρησε όλους τους έμμεσα ασφαλισμένους εν μια
νυκτί ανασφάλιστους, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία
στους συναδέλφους. Για το θέμα αυτό ο κ. Διοικητής μας διαβεβαίωσε ότι
αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο εξής.
Επίσης μας ενημέρωσε ότι για τον έλεγχο Ασφαλιστικής ικανότητας για το
2018 θα είναι εφικτή η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να δεσμευτεί γι αυτό.
Για την μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των κύριων συντάξεων από τον
Μάιο του 2016, μας ενημέρωσε ότι βγήκε η εγκύκλιος για τον νέο τρόπο υπολογισμού και στο εξής θα βγαίνουν, μέχρι τώρα όμως βγαίνουν με το σταγονόμετρο.
Για την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει και στην απονομή των επικουρικών
συντάξεων και την χορήγηση των αναδρομικών, μας απάντησε ότι και γι αυτό
το ζήτημα αναμένεται η εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να ξεκινήσει η έκδοση των επικουρικών συντάξεων.

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…

Από την προηγούμενη εκδρομή μας, 26/11/2017, στην Πάτρα

