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Εδώ και τώρα, να δοθούν τα δώρα
ανακοίνωση
στους συνταξιούχους Απότηςτην«Ενότητας»

Οι συνταξιούχοι, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων τους, πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης 10
Δεκέμβρη 2014, παναττική συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών απαιτώντας να τους
δοθούν εδώ και τώρα η 13η και 14η σύνταξη, που αποτελούν το απόθεμα από το αίμα και τον ιδρώτα
της εργασιακής τους ζωής.

Με τραγούδια, φαγητό και κρασί διεκδίκησαν την αποκατάσταση όλων των απωλειών της περιόδου
της κρίσης. Παρά τον καιρό που τους πήγε κόντρα, δε πτοήθηκαν και απόλαυσαν φασολάδα, φακές,
γίδα βραστή και καλό κρασί στα τραπέζια που είχαν στηθεί από νωρίς με τη βοήθεια των μαγείρων
του συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αττικής. Στη εξέδρα το μουσικό
συγκρότημα της Ρωμιοσύνης πρόλαβε να συντροφέψει, έστω και λίγο, τους συνταξιούχους μιας που η
δυνατή βροχή δεν επέτρεψε σε αρκετούς ακόμα καλλιτέχνες που είχαν δηλώσει συμμετοχή να τραγουδήσουν. Η συγκέντρωση, στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί εργαζόμενοι και νεολαίοι, οργανώθηκε
μετά από πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – ΤΑΕ – ΟΤΑ.
Οι συνταξιούχοι έδωσαν το «παρών» τους και στις κινητοποιήσεις της 20ης Νοέμβρη (Παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην πλατείας Εθν. Αντίστασης) και της 27ης Νοέμβρη (Γενική απεργία εργαζομένων, αυτοπασχολουμένων κλπ).

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2015 ΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 07.30’ για Ισθμό, Άργος, ‘Αστρος.
Ανεβαίνουμε στα 950 μ. στο ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας του Μαλεβού. Μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος δενδρόκερδου, μοναδικό στην
Ευρώπη, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί σαν διατηρητέο μνημείο της φύσης και ενταχθεί σαν προστατευόμενη περιοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο
NATURA 2000. Μετά συνεχίζουμε για τον Άγιο Πέτρο ένα παραδοσιακό
κεφαλοχώρι της περιοχής. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή
για Αθήνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2015 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ – ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΔΙΔ
Αναχώρηση από Καρόλου 07.30’ για το Προκόπι και τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓ.Ι.ΡΩΣΣΟΥ όπου φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου που το έφεραν
οι πρόσφυγες από το Προκόπιο της Μ.Ασίας. Μετά συνεχίζουμε για την
Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ και η επόμενη στάση η Λίμνη Ευβοίας. Χρόνος για βόλτα και γεύμα και επιστροφή με ενδιάμεση στάση για Αθήνα.
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.

Τ

α δώρα για τους συνταξιούχους δεν είναι
κόστος όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση
αλλά απόθεμα από το αίμα και τον ιδρώτα
τους κατά τον εργασιακό τους βίο.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
με πίστη και αισιοδοξία από τις μεγαλειώδεις
πανελλαδικές μας συγκεντρώσεις.
Δεν κατεβάζουμε τον πήχη των απαιτήσεών
μας
Δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
• Να καταργηθούν τώρα οι αντεργατικοί,
αντιασφαλιστικοί, φορομπηχτικοί νόμοι.
• Αποκατάσταση όλων των περικοπών στις
συντάξεις μας.
• Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
• Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Υγεία –
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Άμεση έκδοση κύριων και επικουρικών
συντάξεων.
• Να επιστραφούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ
που υπεξαίρεσαν από το Ταμείο Προνοίας
των Σιδηροδρομικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» σας καλεί να παρευρεθείτε στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, που
θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1/2015 και ώρα 10.30’ π.μ., στο Μέγαρο
του ΟΣΕ, στην Αθήνα, (Καρόλου 1-3), στην Ανατολική αίθουσα του 9ου
ορόφου.
Σας περιμένουμε όλους.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Αντιλαϊκή κλιμάκωση με φόντο τα μνημόνια διαρκείας

Σ

τα 3 δισ. τα νέα πρόσθετα επώδυνα μέτρα σε βάρος του
λαού που είναι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής επιτήρησης της ΕΕ και ενταγμένα στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018.

Οι επιπλέον φόροι που αναμένονται να συγκεντρωθούν στα κρατικά ταμεία ανέρχονται σε 1,4 δις ευρώ ενώ οι παραπέρα περικοπές στο σκέλος
των κονδυλίων που αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε κάλυψη λαϊκών αναγκών φτάνουν στο 1,5 δισ. (συνολικά 2,9 δισ. ευρώ)
Η συνολική μάζα των φόρων φτάνει στα 47 δισ. (από 45,6 δισ. το 2014).
Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (μισθωτοί συνταξιούχοι κ.ά.)
διογκώνεται στα 8,7 δισ. (με αύξηση 6,3%)και οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ και
άλλα χαράτσια) που φορτώνονται στη λαϊκή κατανάλωση στα 25,1 δισ.
(από 24,2 δισ.) με αύξηση3,8%. Από την άλλη πλευρά, οι κάθε είδους εταιρείες (νομικά πρόσωπα) αναμένεται να πληρώσουν μόλις 2,7 δισ. ευρώ
(από 2,8 δισ.), μειώσεις 2,4% σε σχέση με φέτος. Σε κάθε περίπτωση, τα
ποσά που αναλογούν στις κάθε είδους εταιρείες που ταξινομούνται στα
νομικά πρόσωπα, διαμορφώνονται μόλις στο5,7% της συνολικής πίτας

των φόρων και από αυτά το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι αφορά σε
αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες.
Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώνονται σε 55,7 δισ. (από 57,2 δισ.). Το
κονδύλι των πρωτογενών δαπανών περικόπτεται στα 41,9 δισ. (από 42,4
δισ.). Για Κοινωνική Ασφάλιση και περίθαλψη, προβλέπονται 13,9 δισ.
(από 14,4 δισ.) με παραπέρα περικοπές 3,5% σε σχέση με το 2014 και κατά
2 δισ. ευρώ (13%) σε σχέση με το 2013. Ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται η
συρρίκνωση των επιχορηγήσεων στα νοσοκομεία ΕΣΥ κατά 332 εκατ. ή
22,9%. Για τόκους αποπληρωμής του κρατικού χρέους εμφανίζονται 5,9
δισ (από 5,7 δισ) και για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 6,4 δισ.
(από 6,8 δισ.). Μικρή αύξηση εμφανίζει το συνολικό κονδύλι μισθοδοσίας
στο Δημόσιο, κυρίως λόγω της καταβολής των αναδρομικών σε κατηγορίες εργαζομένων.
Το κρατικό χρέος αναμένεται στα 316,9 δισ. (171,4% του ΑΕπ) από 318
δισ. φέτος. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2015,
η κυβέρνηση σκοπεύει να δανειστεί μέσω των αγορών ποσά ύψους 7,1
δισ. ευρώ.

Το 36% των συντάξεων
κάτω από 500 ευρώ μεικτά
Στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος»

Τ

η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα 2,653 εκατομμύρια συνταξιούχοι
της χώρας μας και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα επώδυνα μέτρα σε βάρος της Κοινωνικής
Ασφάλισης, επιβεβαιώνουν και τα επίσημα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» για τις συντάξεις του
Οκτώβρη.
Οι γνωστές αλχημείες του υπουργείου Εργασίας δεν
μπορούν να κρύψουν τη δραματική συρρίκνωση
των συντάξεων, καθώς όπως προκύπτει η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται πλέον στα 707,3 ευρώ
μεικτά (χωρίς να αφαιρείται η εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ο αναλογούν φόρος)
και η μέση επικουρική στα 169,8 ευρώ μεικτά. Μάλιστα, η μέση κύρια αναπηρική σύνταξη είναι μόλις
568,7 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας στους
δέκα συνταξιούχους που έχασε τη δυνατότητα προς
εργασία, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, υποχρεώνεται να επιβιώνει με αυτά τα χρήματα.
Είναι επίσης ενδεικτικό ότι 1.035.824 κύριες συντάξεις (το 35,7% των κύριων συντάξεων) είναι κάτω
των 500 ευρώ και αυτά μεικτά. Για την ακρίβεια, οι
συντάξεις αυτές συγκεντρώνονται μεταξύ των ποσών 313,2 ευρώ μεικτά και 373,8 ευρώ μεικτά. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των κύριων συντάξεων
(1.165.761) κυμαίνονται μεταξύ των 500 έως 1.000
ευρώ μεικτά, σύμφωνα με τον πίνακα του «Ηλιος».
Στην πραγματικότητα, οι συντάξεις αυτές συγκεντρώνονται γύρω από το ποσό των 680 ευρώ μεικτά. Από τα παραπάνω, χωρίς τη συσκότιση που
επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι τα
2,2 εκατομμύρια των κύριων συντάξεων συγκεντρώνονται γύρω από τα ποσά των 370 ευρώ και
των 680 ευρώ μεικτά.
Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις οι οποίες
αθροίζονται σε ένα πρόσωπο (κύριες και επικουρικές ή κάποια άλλη σύνταξη) για 1,5 εκατομμύριο
συνταξιούχους, δηλαδή για το 56,7% του συνολικού
αριθμού τους είναι από 300 ευρώ μεικτά μέχρι και
800 ευρώ μεικτά, μάλιστα απ' αυτούς 124.495 συνταξιούχοι έχουν εισόδημα ακόμα μικρότερο, που
δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ μεικτά.
Ακόμα χειρότερη διαμορφώνεται η κατάσταση
για τα δύο πιο μεγάλα Ταμεία της χώρας μας, από

τα οποία στο ΙΚΑ η μέση κύρια σύνταξη για τους
967.508 συνταξιούχους του είναι μόλις 640,20 ευρώ
μεικτά και στον ΟΓΑ, για τους 691.692 συνταξιούχους του, η μέση κύρια σύνταξη είναι μόλις 432
ευρώ μεικτά.

ΣΦΗΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τυφλή, αλλά στα αναδρομικά αλλήθωρη
Οι περικοπές που τους αφορούν είναι εκτροπή
και μέγιστο θεσμικό ατόπημα, σύμφωνα με τις
δικαστικές ενώσεις, όταν όμως πρόκειται για
άλλους κλάδους κρίνουν συνταγματικές τις
μνημονιακές επιλογές της κυβέρνησης

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ

Εδώλιο για τον Ρ. Σπυρόπουλο

Καταρρίπτονται μύθοι
Ταυτόχρονα από τα στοιχεία του «Ηλιος» καταρρίπτονται ορισμένοι «μύθοι» που έντεχνα καλλιέργησαν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, με στόχο
να δυσφημίσουν την Κοινωνική Ασφάλιση και να
επιτεθούν στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ετσι, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός περί μεγάλου αριθμού συνταξιούχων που παίρνουν σύνταξη
κάτω από την ηλικία των 50 ετών. Όπως προκύπτει,
το 72% των συνταξιούχων, 1,912 εκατομμύρια συνταξιούχοι έχουν ηλικία άνω των 66 ετών. Ακόμα,
12% των συνταξιούχων, 322.984 είναι από 61 έως 65
ετών. Μόλις 110 χιλιάδες που λαμβάνουν σύνταξη
είναι κάτω των 50 ετών, όμως σε αυτούς πρέπει να
συνυπολογιστούν οι συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά
και πολλοί δικαιούχοι σύνταξης θανάτου.
Επίσης καταρρίπτεται και ο μύθος για τους πολλούς ανάπηρους συνταξιούχους, καθώς αυτός δεν
υπερβαίνει το 10%, 265.915 συντάξεις αναπηρικές,
ποσοστό ανάλογο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με
δεδομένο όμως ότι στη χώρα μας τα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι σχεδόν
ανύπαρκτα. Και τέλος ο μύθος για τους μετανάστες
που δήθεν καρπώνονται συντάξεις από το σύστημα.
Προκύπτει ότι από τις 4.491.514 συντάξεις πάσης
φύσεως, μόλις 11.885, δηλαδή το 0,24% λαμβάνονται από ξένους υπηκόους.

Παραπομπή σε δίκη ζητείται για τον διοικητή
του ΙΚΑ, ο οποίο κατηγορείται για το αδίκημα
της απιστίας στην υπηρεσία με ζημία άνω των
150.000 ευρώ, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές
περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του
Δημοσίου. Η κατηγορία αφορά την εντολή που
έδωσε περί άρσης της κατάσχεσης λογαριασμών
σούπερ μάρκετ στη Βέροια, παρά το γεγονός
ότι ο ιδιοκτήτης του χρωστούσε στο ΙΚΑ 18
εκατομμύρια ευρώ.
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Ευκολίες μεταφοράς FIP
Μας δόθηκαν, περιληπτικά, οι βασικές διατάξεις
των Διεθνών Ευκολιών Μεταφοράς (FIP).

§

Δικαιούχοι είναι:
Οι συνταξιούχοι:
• Οι οποίοι κατά την διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους δικαιούνταν ευκολιών μεταφοράς
FIP.
• Οι οποίοι τη στιγμή της συνταξιοδοτήσεως
τους συμπλήρωσαν τουλάχιστον έντεκα (11)
χρόνια ενεργούς υπηρεσίας.
• Η πιο πάνω παράγραφος δεν έχει ισχύ για τους
υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα
λόγω εργατικού ατυχήματος.
Τα μέλη της οικογένειας των συνταξιούχων:
•
•

•

•

•

•

•
•

Ο/Η σύζυγος/σύντροφος που ζει με τον συνταξιούχο
Τα νόμιμα ή φυσικά, τα κηδεμονευόμενα ή υιοθετημένα τέκνα του συνταξιούχου και του συζύγου/συντρόφου του, μέχρι την συμπλήρωση
του 25ου έτους της ηλικίας τους τα οποία ζουν
μαζί του, είναι ανύπαντρα και δεν εργάζονται.
Τα τέκνα τα οποία και μετά την συμπλήρωση
του 25ου έτους της ηλικίας τους, που ζουν στο
νοικοκυριό του συνταξιούχου, είναι ανύπαντρα και παρουσιάζουν μόνιμη αναπηρία.
Τα παιδιά που αναφέρονται παραπάνω θεωρούνται ότι διαβιούν στην οικογένεια του συνταξιούχου, όταν δεν διαμένουν πλέον σ' αυτή,
αλλά ο συνταξιούχος συμμετέχει οικονομικά
στην συντήρηση του παιδιού.
Επίσης εάν ένα παιδί εγκατέλειψε την οικογένεια του συνταξιούχου και ζει σε μια άλλη
χώρα από αυτή στην οποία ανήκει η Επιχείρηση του συνταξιούχου, δεν δικαιούται ευκολιών
μεταφοράς FIP παρά μόνο όταν το παιδί αυτό
διαμένει στο εξωτερικό για παρακολούθηση
ανώτερων σπουδών.
Τα μέλη της οικογένειας του αποθανόντος συνταξιούχου, εφόσον αυτός, κατά την στιγμή
του θανάτου του δικαιούταν ευκολιών κυκλοφορίας FIP.
Η χήρα/ο χήρος /ο σύντροφος που είναι στη
ζωή αν ζούσε στο νοικοκυριό του συνταξιούχου κατά την στιγμή του θανάτου του.
Τα παιδιά τα οποία ζουν στο νοικοκυριό της
χήρας/του χήρου/του συντρόφου που είναι

στη ζωή, του διαζευγμένου συζύγου ή του
πρώην συντρόφου
Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης:
•
•

•

•

Η αίτηση τίτλων FIP πρέπει κατά κανόνα να
γίνεται από τον υπάλληλο ή συντ/χο.
Μετά τον θάνατο του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου η αίτηση πρέπει να γίνεται, ανάλογα
με την περίπτωση, από την χήρα/το χήρο/το
σύντροφο που είναι στη ζωή, το διαζευγμένο
σύζυγο/τον πρώην σύντροφο, τον κηδεμόνα ή
το μεγαλύτερο από τα ορφανά παιδιά.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των τίτλων
FIP για ταξίδια επικερδούς χαράκτηρα, όπως
και για ταξίδια που εξυπηρετούν τα συμφέροντα τρίτων.
Αυτός που ζητά ένα τίτλο FIP είναι και ο υπεύθυνος για παραβάσεις και ανωμαλίες που διαπράττονται με αυτόν.

Διάρκεια ισχύος βιβλιαρίου εισιτηρίων
•

Η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου εισιτηρίων
ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, παράταση δεν είναι δυνατή.

•

Αν το ταξίδι δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
ασθενείας, ατυχήματος, θανάτου στην οικογένεια ή για υπηρεσιακούς λόγους, μπορεί να
αντικατασταθεί το εισιτήριο με νέο, εφόσον ο
λόγος του κωλύματος αναγγελθεί στην υπηρεσία έκδοσης των FIP πριν από τη λήξη της
διάρκειας ισχύος του αρχικού εισιτηρίου.

Απώλεια –κλοπή
• Αν ένας δικαιούχος χάσει το βιβλιάριο εισιτηρίων δεν του χορηγείται νέο. Ομοίως δεν έχει
δικαίωμα επιστροφής δαπανών οι οποίες προέκυψαν από την απώλεια (κλοπή) σε βάρος του.
• Αν όμως η απώλεια (κλοπή) του βιβλιαρίου
εισιτηρίων συμβεί στο εξωτερικό, μπορεί να
χορηγηθεί στον δικαιούχο νέο βιβλιάριο εισιτηρίων για την επάνοδο, η διάρκεια ισχύος
του οποίου περιορίζεται στο χρονικό διάστημα
που απαιτείται για την πραγματοποίηση του
ταξιδιού.
• Πριν από την χορήγηση νέου βιβλιαρίου εισιτηρίων πρέπει να βεβαιώνεται η απώλεια (κλοπή) με βεβαίωση της αστυνομίας
• Ο δικαιούχος πρέπει να γνωστοποιεί αμέσως
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Εκπτώσεις 50% για
ταξίδια στην Ιταλία
Οι συνταξιούχοι και τα μέλη της
οικογένειάς τους, εφόσον κατέχουν
τίτλο διεθνούς μεταφοράς (FIP)
μπορούν να ταξιδεύουν με έκπτωση
50% με τα πλοία της ANEK LINES
και της ATTICA GROUP (Superfast Ferries & Blue Star Ferries)
στις γραμμές εξωτερικού (Πάτρα Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Ανκόνα,
Βενετία, Μπάρι). Στις γραμμές
εξωτερικού ισχύουν επίσης λιμενικά
τέλη (7,00€) καθώς και ο επίναυλος
καυσίμου.

την απώλεια (κλοπή) ενός βιβλιαρίου εισιτηρίων στη θυρίδα έκδοσης, αναφέροντας τα σχετικά γεγονότα.

§
Για την σωστή εξυπηρέτηση των εν ενεργεία υπαλλήλων καθώς και των συνταξιούχων θα πρέπει να
τονίσουμε ότι, οι αιτήσεις των προς έκδοση εισιτηρίων ελευθέρας κυκλοφορίας FIP θα πρέπει να
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία μας τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να
ζητούνται εισιτήρια FIP μία ή δύο ημέρες πριν την
έναρξη του.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης Ευκολιών Μεταφοράς καθημερινά (ώρες γραφείων)
στα τηλέφωνα:
• 210-5297105 κα Γιωτοπουλου Αγγελική
• 210-5297703 κ. Λαμπρόπουλος Νικόλαος

§

Στo site του Συνδέσμου μας, στην ενότητα Νομοθεσία και υποενότητα Κανονισμοί (http://
www.trenotita.gr/index.php/2014-09-13-16-1814/2014-09-13-16-26-11) μπορείτε να βρείτε την
παραπάνω εγκύκλιο καθώς και τα απαραίτητα
έντυπα γι’ αυτόν τον σκοπό (έκδοση κάρτας FIP έκδοση εισιτηρίων για χώρες).

Ξανά κλειστό για τους συνταξιούχους το Υπουργείο Εργασίας
Ο αρμόδιος υπουργός κ.Βρούτσης αγνόησε επιδεικτικά, για πολλοστή φορά,
τους χιλιάδες απόμαχους της δουλειάς που διαδήλωσαν στην Αθήνα.
Στους δρόμους βρέθηκαν, για μια ακόμη φορά, στις 18/12/2014, οι συνταξιούχοι της Αττικής, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ
– ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – ΟΤΑ και ΤΑΕ – ΟΑΕΕ.
Με αιχμή το αίτημα για αποκατάσταση των απωλειών τους και ενάντια
στη νέα επίθεση που ετοιμάζεται στην Κοινωνική Ασφάλιση, έκαναν πορεία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Για άλλη μια φορά,
όμως, βρήκαν την πόρτα κλειστή.
Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε το αίτημα για άμεση επαναφορά της 13ης – 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ με τον τρόπο που δινόταν
πριν μπουν ηλικιακά κριτήρια, όπως και η αποκατάσταση των κουρεμένων
συντάξεων. Όπως τονίζουν οι συνταξιούχοι, τα Δώρα δεν είναι «κόστος»,
όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά απόθεμα από το δικό τους ιδρώτα, χρήματα

για τα οποία έχουν δουλέψει. Πρόκειται για ποσά που τους είναι σήμερα απαραίτητα, για να μπορέσουν να δώσουν κάποια μικρή βοήθεια στα
άνεργα παιδιά και εγγόνια τους, για να καταφέρουν να πληρώσουν για τα
φάρμακα, τους γιατρούς, τις εξετάσεις του, καθώς το κόστος τους συνεχώς αυξάνεται.
Με ανακοίνωσή τους, οι συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις καταδικάζουν τη νέα άρνηση του Υπουργού Εργασίας κ.Γιαν.Βρούτση «να
δεχθεί τους αντιπροσώπους 2.500.000 συνταξιούχων. Μια άρνηση που
κρατάει εκ μέρους του 8 ολόκληρους μήνες!». Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις καταγγέλλουν την προκλητική στάση του Υπουργού Εργασίας και δηλώνουν στην κυβέρνηση ότι «η αδιαλλαξία της θα
σπάσει κάτω από το συνεχή αγώνα των συνταξιούχων έως ότου δικαιωθούν. Και θα δικαιωθούν».

ενοτητα
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Να ανοίξει ξανά το σύστημα
για τις υπηρεσιακές ταυτότητες

Σ

τις 21 Ιουλίου 2014 ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση των νέων
υπηρεσιακών ταυτοτήτων με την εισαγωγή φωτογραφιών και στοιχείων μέσω Η/Υ, σε πλατφόρμα που είχε ανοιχτεί και έμεινε μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου 2014. Πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι, για διάφορους λόγους δεν πρόλαβαν να εισάγουν τα στοιχεία τους, παρότι είναι δικαιούχοι
υπηρεσιακών ταυτοτήτων. Η «Ενότητα» ζητά από τη διοίκηση του ΟΣΕ να
ανοίξει ξανά το σύστημα για να βάλουν οι συνάδελφοι τα στοιχεία τους
για τις υπηρεσιακές ταυτότητες. Για την «Ενότητα» θεωρείται αδιανόητο
συνάδελφοι που δεν πρόλαβαν να βάλουν τα στοιχεία τους στο σύστημα να
στερηθούν τις υπηρεσιακές ταυτότητες.

Δόθηκαν τα πρώτα χρήματα για
την καταβολή του εφάπαξ
Συνεχίζουμε τον αγώνα και για τα υπόλοιπα

Μ

ετά τη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας που πραγματοποίησε η «Ενότητα», σε συνεργασία με την ΠΟΣ και την Επιτροπή Συνταξιούχων για το Εφάπαξ, στις 8-10-2014 είχε σαν αποτέλεσμα να
γίνει συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Μπέζα στις 3-11-2014.
Στη συνάντηση ο υφυπουργός μας ενημέρωσε ότι τα 12.380.000 ευρώ
εγκρίθηκαν από το υπουργείο και θα γίνει εκταμίευση στο ταμείο προνοίας για την πληρωμή των εφάπαξ, κάτι που έγινε και είχε σαν αποτέλεσμα 240 περίπου συνάδελφοι να πάρουν το εφάπαξ τους. Πρέπει να
σημειώσουμε ότι τα 12.380.000 είναι ένα μέρος των 45.000.000 ευρώ που
υπεξαίρεσε η κυβέρνηση με το αναγκαστικό κούρεμα (PSI). Η «Ενότητα»
θα συνεχίσει τον αγώνα για να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα και να
πάρουν όλοι οι συνάδελφοι το εφάπαξ τους που είναι δικά τους λεφτά.
Σε αυτόν τον αγώνα η συμμετοχή των συναδέλφων θα είναι καθοριστική.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
28 Φλεβάρη 2015, 7:00 μ.μ.
Συναυλία στον Κορυδαλλό
Ενημερώνουμε τα μέλη μας, όλους τους συναδέλφους Σιδηροδρομικούς
και τους φίλους του Ομίλου μας ότι το 2015 ο Όμιλός μας συμπληρώνει
εξήντα (60) χρόνια συνεχούς παρουσίας στα χορωδιακά δρώμενα.
Άλλα τόσα χρόνια κοινωνικής προσφοράς στους συναδέλφους
Σιδηροδρομικούς και γενικά όπου του ζητήθηκε από Ομίλους και
φορείς γι’ αυτό ξεκινά σειρά εορταστικών εκδηλώσεων αρχίζοντας από
τη συναυλία της 28.02.2015 στην αίθουσα «Πλειάδες» του Δήμου
Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη & Καρυταίνης 4 – Κορυδαλλός
Ώρα έναρξης συναυλίας 19:00 / ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διάκριση

της χορωδίας του Ψ.Ο.Σ.
Η χορωδία του Ψ.Ο.Σ. συμμετείχε στο 1ο διεθνές φεστιβάλ χορωδιών
του Ναυπλίου από 20–23 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιώντας εντυπωσιακή παρουσία, αποσπώντας διεθνώς τον θαυμασμό και τα χειροκροτήματα όλων των παρευρισκομένων.
Πολλές εκ των τριάντα (30) και πλέον χορωδιών, αφού συνεχάρησαν
την χορωδία των Σιδηροδρομικών, ζήτησαν ταυτόχρονα την παρουσία
μας στις χώρες τους για σειρά εκδηλώσεων.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της αποστολής που εκπροσώπησαν επάξια όλους τους Σιδηροδρομικούς.
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Επέκταση
υπηρεσιακών ταυτοτήτων
και στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς που
είχαν μεταταχθεί σε άλλους φορείς υποχρεωτικά
κατ’ εφαρμογή του νόμου 3891/2010
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας με την αριθ. 5158/20.2.2014
απόφασή του ενέκρινε την καταβολή στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατ΄αποκοπή
τμήματος 40.000 € μηνιαίως (25,00 € Χ 1.600 άτομα), ήτοι 480.000 € για το
τρέχον έτος 2014, ποσό που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 30% του συνολικού
τμήματος των εισιτηρίων μεταφοράς από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ των εργαζομένων
και συνταξιούχων του ΟΣΕ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
2.- το ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με αριθ. 168/9/30.7.2014 απόφασή του ενέκρινε τη
χορήγηση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και στο προσωπικό της που
μετατάχθηκε υποχρεωτικά σε άλλους φορείς κατ΄εφαρμογή του Ν.3891/2010
και έχει συνταξιοδοτηθεί.
3.- Εξ΄όλων των παραπάνω αναπτυχθέντων, ανά θεματική ενότητα
παραγράφων, σας υποβάλλουμε για έγκριση την ακόλουθη πρόταση:
ΠΡΟΤΑΣΗ
1.- Προτείνεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του κατά το καταστατικό του ΟΣΕ, εγκρίνει τη χορήγηση των
νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και στο προσωπικό του, που μετατάχθηκε
υποχρεωτικά σε άλλους φορείς κατ΄εφαρμογή του Ν.3891/2010 και έχει
συνταξιοδοτηθεί.
2.- Η εκτιμούμενη, στην παρούσα φάση μηνιαία δαπάνη για το εν λόγω
προσωπικό ενδεικτικά θα ανέρχεται στο ποσό των 3.500 €, ποσό που θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του συνολικού τμήματος των εισιτηρίων
μεταφοράς τους από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών
τους.
3.- Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 5158/20.2.2014 προγενέστερη
απόφαση.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το Τμήμα αυτό του
πρακτικού που αφορά στο υπόψη θέμα.
5.- Το πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης αυτής, θα καθοριστεί με
εγκύκλιο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος, εξουσιοδοτείται προς
τούτο.
6.- Παρακαλούμε, η απόφαση να είναι άμεσα εκτελεί.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΚ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνάντηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με τον
Πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Π. Θεοφανόπουλο
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Θεοφανόπουλο, είχε το Προεδρείο της «Ενότητας» σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ. στις 8/12/2014.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η αποζημίωση που δόθηκε στους συναδέλφους σημαντικά μειωμένη και ήταν συνέχεια προηγούμενης συνάντησης
στις 24/10/2014 με το ίδιο θέμα. Τότε, ο κ. Πρόεδρος, μας είχε απαντήσει ότι θα ζητήσει γνωμάτευση της νομικής υπηρεσία του ΟΣΕ και θα
μας ενημερώσει σύντομα, κάτι που δεν έκανε. Και σε αυτή την πρόσφατη
συνάντηση ο κ. Θεοφανόπουλος δεσμεύθηκε ότι σε δύο
εβδομάδες θα μας απαντήσει, κάτι που δεν έχει συμβεί
μέχρι την έκδοση της εφημερίδας. Θέλουμε να δηλώσουμε στον κ. Θεοφανόπουλο ότι δεν μπορεί να εμπαίζει 240
συναδέλφους που έχουν αδικηθεί κατάφορα και απαιτούν
την άρση αυτής της αδικίας.
Το Δ.Σ της «Ενότητας» θα συνεχίσει τις προσπάθειες,
μαζί με τους συναδέλφους, μέχρι να πάρουν τη διαφορά
της αποζημίωσης που τη δικαιούνται.

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…

