Αρ. Φύλλου 140 / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (Κωδικός 3330)

Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» σας εύχεται
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Βερανζέρου 13 (1ος όροφος) Αθήνα Τ.Κ. 10677 • Τηλ.: 210-5230829, 210-5238509 / Φαξ: 210-3840154 • www.trenotita.gr • trenotita@gmail.com

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2018

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 2019, που θα γίνουν στις πόλεις:

ΑΘΗΝΑ:

Τρίτη 22/1/2019, ώρα 11.00΄ π.μ. στο Ξενοδοχείο ΝΟΒΟΤΕΛ
(Λιοσίων & Μιχαήλ Βόδα 4)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Τρίτη 29/1/2019, ώρα 11.30΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΓΙΝΑ
(Μοναστηρίου 19)

ΛΑΜΙΑ:

Τετάρτη 9/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στηνΛέσχη Σιδηροδρομικών
Λαμίας (στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας)

ΛΑΡΙΣΑ:

Μ

ε ένα μεγάλο συλλαλητήριο, γεμάτο ζωντάνια και παλμό, με χιλιάδες συνταξιούχους
που το ΣΑΒΒΑΤΟ 15-12-2018 κατέκλυσαν την πλατεία Κλαυθμώνος από δεκάδες
περιοχές και πόλεις της χώρας, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, τα Γιάννενα, τη Νιγρίτα και
τη Φλώρινα, μέχρι την Καλαμάτα, την Λήμνο και την Ικαρία, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ - OAEE - Δημοσίου - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΝΑΤ - ΠΣΣ
Δικηγόρων - ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ, οι δεκάδες σύλλογοι και ενώσεις που εκπροσωπούν, μεταξύ
αυτών και η «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», διαδήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν και
να κλιμακώσουν τους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων.
Το σύνθημα «Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί!» κυριαρχούσε στα πανό και στα συνθήματα, στέλνοντας μήνυμα πως οι συνταξιούχοι δεν ξεγελιούνται από τα ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που κρατά σε ισχύ όλο το αντιασφαλιστικό πλαίσιο, μαζί
και τον νόμο - λαιμητόμο του Κατρούγκαλου, για τον οποίο οι συνταξιούχοι ξεκαθάρισαν:
«Ούτε αναστολή, ούτε αναβολή, ο νόμος του Κατρούγκαλου να καταργηθεί!».
«Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Είναι ευθύνη μας απέναντι στη νέα γενιά», έγραφαν
σε ένα από τα δεκάδες πανό που κρατούσαν συνταξιούχοι, δείχνοντας ότι με τις δυναμικές
τους κινητοποιήσεις δεν διεκδικούν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά έχουν το νου τους και
Συνέχεια στη σελίδα 2

Η

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την ακύρωση της περικοπής της
προσωπικής διαφοράς που ψηφίστηκε ομόφωνα στις 11-12-2018. Η ακύρωση της
περικοπής της προσωπικής διαφοράς είναι μία σημαντική νίκη μας, όμως, δεν θα σταματήσουμε εδώ, γιατί η επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχιστεί. Η Κυβέρνηση,
κάτω από την πίεση των αγώνων των συνταξιούχων που οργάνωσαν και πραγματοποίησαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις και από τη μαζική καταδίκη των
αντιασφαλιστικών πολιτικών στο δρόμο του αγώνα, δεν προχώρησε στην περικοπή της
προσωπικής διαφοράς από 1/1/2019. Συνεχίζει να διατηρεί όμως, όλη την αντιασφαλιστική νομοθεσία, υιοθετεί και αφήνει άθικτες όλες τις θανατηφόρες περικοπές των προηγούμενων κυβερνήσεων στις συντάξεις, στα κοινωνικά δικαιώματα. Διατηρεί το νόμο
Κατρούγκαλου, τις θανατηφόρες περικοπές στο ΕΚΑΣ, στις συντάξεις χηρείας, όλες τις
διατάξεις που σταθερά οδηγούν στην κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα από ότι έχει
μείνει στην κοινωνική ασφάλιση. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε σταθερά αποφασιστικά με
περηφάνεια στο δρόμο του αγώνα, διεκδικούμε τις κλεμμένες κατακτήσεις μας, διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν.

Πέμπτη 10/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
(Ρούσβελτ 14)

ΒΟΛΟΣ:

Παρασκευή 11/1/2019, 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΟΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ (Ξενοφώντος και Θρακών)

ΔΙΑΚΟΦΤΟ:

Τρίτη 15/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια του
Σιδηροδρομικού Σταθμού

ΚΟΡΙΝΘΟΣ:

Τετάρτη 16/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ.,στο ξενοδοχείο ΕΦΥΡΑ
(Εθνικής Αντιστάσεως 52)

ΑΡΓΟΣ:

Πέμπτη 17/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΕΑΣ
(πλατεία Αγ. Γεωργίου)

ΤΡΙΠΟΛΗ:

Παρασκευή 18/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια ΣΑΛΕ
(πλατεία Άρεως)

ΠΑΤΡΑ:

Πέμπτη 24/1/2019, 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ (Αγίου
Ανδρέα 16)

ΠΥΡΓΟΣ:

Παρασκευή 25/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Πατρόκλου 12)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ:

Παρασκευή 25/1/2019, ώρα 7.00΄μ.μ., στο Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΕ
ΠΑΛΛΑΣ (Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:

Τετάρτη 30/1/2019, ώρα 11.00΄π.μ., στον Πολυχώρο ΕΛΙΑ
(Τέρμα Εθνικού Σταδίου 3)
Συνάδελφοι,
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με την ευκαιρία της κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, θα μας δοθεί η δυνατότητα να
συζητήσουμε για τα οξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
ως συνταξιούχοι, τόσο για τα γενικότερα όσο και για τα
ειδικότερα ως σιδηροδρομικοί
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στη νέα γενιά, στους νέους εργαζόμενους που δέχονται και αυτοί την ίδια σκληρή
αντεργατική επίθεση.
Στη συγκέντρωση κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δήμος Κουμπούρης (Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ), που υπογράμμισε: «Κρατήσαμε όλα τα χρόνια
της κρίσης και θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά τις σημαίες του αγώνα», για να
προσθέσει πως «παρά τα παχιά τα λόγια των κυβερνώντων, ο κύκλος της αντιασφαλιστικής επίθεσης και των περικοπών δεν έχει τελειώσει... Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε
τους αγώνες μας, μαζί με το ταξικό και το λαϊκό κίνημα, ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους, τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο. Γιατί μόνο με τους αγώνες μπορούμε
να έχουμε αποτελέσματα. Θα ήμασταν στα αζήτητα, κανένας δεν θα μας έδινε σημασία, αν δεν κάναμε αυτούς τους αγώνες».
Ταυτόχρονα, κατήγγειλε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, «που στα χνάρια των
προηγούμενων κυβερνήσεων συνέχισε την ίδια πολιτική και προκλητικά τώρα μας
ζητάει να είμαστε και ευχαριστημένοι γιατί δεν προχώρησε σε μία ακόμη περικοπή»!
«Με ψίχουλα και ψέματα δεν θα συμβιβαστούμε, όλα τα κλεμμένα τα διεκδικούμε»,
ήταν η απάντηση των συγκεντρωμένων στο σχόλιο του ομιλητή.
Στη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος χαιρετισμούς απηύθυναν ο Χρήστος
Μπουρδούκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου,
ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ο Γιώργος
Πεπόνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Σωτήρης
Ραυτόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», η Γεωργία Παπαδάκου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ο Τέλης Κάντας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ο Γιώργος Βρανάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, και ο Κώστας Τζατζάνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Ομότιμων Μηχανικών του ΤΕΕ.
Χαιρέτισε επίσης η Παναγιώτα Ντελή από τον Σύλλογο Συζύγων Θανόντων
«Αξία». Χαρακτήρισε «σύγχρονη ντροπή του ελληνικού κράτους» το άρθρο 12 του

νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, προσθέτοντας ότι οι σύζυγοι θανόντων «δεν επαιτούν, αλλά απαιτούν τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι άνθρωποί τους στα ασφαλιστικά ταμεία».
Μετά τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς ξεκίνησε μαχητική πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Εκείνη τη στιγμή το «κοντέρ» έγραφε 153, μετρώντας τις διαδηλώσεις, τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις, τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές που οργάνωσαν
οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις μέσα στο 2018! Επιβεβαιώνοντας
και με αυτόν τον τρόπο τον πρωτοπόρο αγώνα τους, όταν άλλοι που εμφανίζονται
όψιμα ως «εκπρόσωποι» των συνταξιούχων εξαντλούσαν τη δράση τους στα δικαστήρια, μετατρέποντάς τους σε πελάτες των μεγαλοδικηγορικών γραφείων.
Ιδιαίτερη στιγμή στη συγκέντρωση, όταν στο βήμα ανέβηκε ο γνωστός καλλιτέχνης Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος τραγούδησε το «Μάνα που ζω» και το αφιέρωσε στους συνταξιούχους και τους αγώνες τους. Ένα επίκαιρο ζεϊμπέκικο, με τους
στίχους «το παιχνίδι τους στημένο/ για τα γούστα τους φτιαγμένο» να αποτυπώνουν

Ο Βαγγέλης Κορακάκης αφιερώνει ένα τραγούδι στους αγωνιζόμενους συνταξιούχους

με ευστοχία την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και την κοροϊδία από την κυβέρνηση
και τα άλλα αστικά κόμματα.
Στη συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε μέσω των οδών Σίνα και Ακαδημίας προς
το Μέγαρο Μαξίμου. Χαρακτηριστικό του μεγάλου όγκου της πορείας ήταν πως
όταν η κεφαλή της βρέθηκε στην αρχή της Ακαδημίας, απέναντι από τη Βουλή,
η «ουρά» της ήταν ακόμα στην πλατεία Κλαυθμώνος. Φτάνοντας στο τέλος του
Εθνικού Κήπου, οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον «φραγμό» που είχε
βάλει η αστυνομία, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντάς τους να προσεγγίσουν το Μαξίμου.
Η ΣΕΑ κατήγγειλε την έντονη αστυνομοκρατία ως «απαράδεκτη» και στη συνέχεια αντιπροσωπεία της μετέβη στο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Γιώργο
Τσίπρα, διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού. Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις επέδωσαν το υπόμνημα με τα αιτήματά τους και
ζήτησαν να έχουν συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, για τον οποίο ενημερώθηκαν ότι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

Οι διεκδικήσεις

Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων διεκδικούν:
Κατάργηση του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να οριστεί
η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ, από τα 360 που είναι σήμερα. Οχι στη μείωση
του αφορολόγητου και στην περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, του ΕΚΑΣ,
των συντάξεων χηρείας. Αμεση απόδοση των Δώρων. Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση - απαγόρευση κάθε εμπορευματοποίησης. Να αποδοθούν άμεσα με πολιτική απόφαση,
χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, όσα ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοστούν τώρα όλες οι
δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συνταξιούχους
κ.ά. Να χορηγηθούν οι επικουρικές συντάξεις που εκκρεμούν από 1/1/2015.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Το Σάββατο 17/11/2018, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-συνεστίαση
από το τοπικό ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στην Κατερίνη, με μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων μελών του σωματείου μας.
Οι συνάδελφοι έγιναν όλοι μια παρέα, χόρεψαν κι τραγούδησαν όλοι
μαζί, ήπιαν το κρασάκι τους, ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, ξεχνώντας
έστω για λίγο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και το προεδρείο του σωματείου μας.

Από την εκδήλωση στην Κατερίνη
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45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
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Χαιρετισμός του Προέδρου ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

ΣΩΤΗΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

στην Πανελλαδική Συγκέντρωση των Συνταξιούχων
στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 15/12/2018

Φ

έτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από την εξέγερση του πολυτεχνείου,
από τις μέρες που η νεολαία και ο λαός βγήκε στο προσκήνιο και σήκωσε το αγωνιστικό του ανάστημα στη χούντα των συνταγματαρχών, στα
ντόπια και τα ξένα στηρίγματά της, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.
Η εξέγερση του πολυτεχνείου ήταν η αρχή του τέλους της χούντας, κάτω
από το βάρος της λαϊκής πάλης και μετά το έγκλημα της Κύπρου, το 1974, η
χούντα κατέρρευσε. Η τραγωδία της Κύπρου με την εισβολή και κατοχή της
Τουρκίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Οι φωνές που ενώθηκαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ζητώντας «ψωμί
– παιδεία – ελευθερία» αντηχούν στους σημερινούς αγώνες για πραγματικά
σύγχρονα δικαιώματα για τη νεολαία και το λαό.
Τιμούμε τους ηρωικούς νεκρούς, συνεχίζοντας αυτό το δρόμο και σήμερα, να
δυναμώσουμε την οργάνωση, τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη, τις
μάχες της νεολαίας και του λαού ενάντια στα κοινά προβλήματα με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες μας.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» τιμώντας τα 45 χρόνια από την εξέγερση,
το προεδρείο μαζί με μέλη του Σωματείου έδωσαν το παρών στο χώρο του
Πολυτεχνείου και όπως κάθε χρόνο κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Γεν. Γραμματέας της
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Παν. Ρούσσος, το μέλος του Δ.Σ. Θεόδ. Βελέντζας και ο
πρόεδρος του Παν. Συλ. Συνταξιούχων ΕΛΤΑ Γ. Πεπόνης.

ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Σ

την ενεργοποίηση της υπουργικής απόφασης με την οποία αλλάζει η
διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών, προχώρησε
από 1/10/2018 ο ΕΟΠΥΥ. Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη 2018 οι ασφαλισμένοι
του ΕΟΠΥΥ μπορούσαν να αγοράσουν γυαλιά με ηλεκτρονική συνταγή
από οφθαλμίατρο πληρώνοντας όλη την αξία του είδους στα καταστήματα
οπτικών. Καταθέτοντας στη συνέχεια την απόδειξη στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονταν ένα μέρος της αξίας
μετά από 12 μήνες περίπου. Τώρα εισάγεται το νέο μέτρο της έκδοσης
voucher (κουπόνι) αξίας 100 ευρώ από τον οφθαλμίατρο για τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι του οργανισμού θα λαμβάνουν από τον οφθαλμίατρο την ηλεκτρονική γνωμάτευση για το οφθαλμικό πρόβλημα και τη
σχετική βεβαίωση πληρωμής για το είδος που πρέπει να λάβουν. Με αυτά
τα δύο έντυπα θα απευθύνονται στον ελεγκτή γιατρό για έγκριση και στη
συνέχεια σε κατάστημα οπτικών όπου θα δίνουν το voucher (κουπόνι) και
θα παίρνουν τα οπτικά τους. Τη διαφορά από τη συνολική αξία και πάλι θα
την καταβάλουν οι ίδιοι.
Οι ιδιοκτήτες των οπτικών καταστημάτων αντιδρούν, αρνούνται να υλοποιήσουν το μέτρο και να παραλαμβάνουν τα voucher (κουπόνια).
Ανεξάρτητα με την εξέλιξη και την υλοποίηση αυτής της ρύθμισης, εκείνο
που είναι σίγουρο είναι ότι έτσι κι αλλιώς οι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν
να πληρώνουν τη διαφορά, παράλληλα έχουν μειωθεί οι παροχές και σ’
αυτόν τον τομέα καθώς πλέον οι ασφαλισμένοι έχουν το «δικαίωμα» να
ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια ενώ πριν ήταν κάθε τρία
χρόνια, προκειμένου να περιοριστούν οι δαπάνες.

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Ο Πρόεδρος της “ΕΝΟΤΗΤΑΣ” Σ. Ραυτόπουλος απευθύνει χαιρετισμό στους συγκεντρωθέντες
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υνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, χαιρετίζω τη μεγάλη μας συγκέντρωση, ιδιαίτερα τους συναδέλφους
που αψηφώντας την ταλαιπωρία και την κούραση είναι σήμερα εδώ από όλα
τα σημεία της πατρίδας μας.
Βρισκόμαστε 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 κανέναν δανειστή, σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν τραπεζίτη.
Η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση των αγώνων των συνταξιούχων που οργάνωσαν και πραγματοποίησαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις και τη μαζική καταδίκη των αντιασφαλιστικών πολιτικών στο δρόμο
του αγώνα, δεν προχώρησε στην περικοπή της προσωπικής διαφοράς από
1/1/2019. Συνεχίζει να διατηρεί όμως, όλη την αντιασφαλιστική νομοθεσία,
υιοθετεί και αφήνει άθικτες όλες της θανατηφόρες περικοπές των προηγούμενων κυβερνήσεων στις συντάξεις, στα κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώματα.
Διατηρεί τον νόμο Κατρούγκαλου, τις θανατηφόρες περικοπές στο ΕΚΑΣ,
στις συντάξεις χηρείας, όλες τις διατάξεις που σταθερά οδηγούν στην κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα από ότι έχει μείνει στην κοινωνική ασφάλιση.
Συνάδελφοι,
Θα το βροντοφωνάξουμε για άλλη μια φορά, η κοινωνική ασφάλιση, η σύνταξη, τα δώρα, η περίθαλψη, 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.
Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα αλλά συντάξεις για να ζούμε
με αξιοπρέπεια.
Εμείς συνάδελφοι, συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα, στον μόνο δρόμο που
είναι ανοιχτός για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και αυτόν το δρόμο
θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλος.
Γυρίζουμε την πλάτη στους διάφορους αναλυτές, μεγαλοδικηγόρους, που
μέσα από τα κανάλια καλούν τους συνταξιούχους να καταθέσουν αιτήσεις
και αγωγές, με το αζημίωτο φυσικά, και να περιμένουν.
Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί από όλο το αντισυνταξιουχικό, αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
Η κυβέρνηση με πολιτική απόφαση να αποδώσει άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ότι ακόμα αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες,
επικουρικές συντάξεις και δώρα.
Να χορηγηθούν οι επικουρικές συντάξεις στους συναδέλφους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς που εκκρεμούν από 1/1/2015.
Να χορηγηθούν τα εφάπαξ που εκκρεμούν, στους συναδέλφους.
Δυναμώνουμε την πάλη μας, μαζικοποιούμε το σωματείο μας, συνεχίζουμε
περήφανα ακούραστοι στο δρόμο του αγώνα.
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ενοτητα

Επιστολή «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» προς ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για υπηρεσιακές ταυτότητες
ΠΡΟΣ: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ. Φίλιππο Τσαλίδη.
Κύριε Σύμβουλε,
Την Τετάρτη 17/10/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου
του Σωματείου μας μαζί σας, με θέμα την καθυστέρηση στην έκδοση των
υπηρεσιακών ταυτοτήτων. Στη συνάντηση, μας ενημερώσατε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν θα εκδώσει νέες υπηρεσιακές ταυτότητες στους συνταξιούχους
και στους εργαζόμενους του ΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ - κι αυτό γιατί όπως
επικαλεστήκατε - δεν σας το επιτρέπει η Νομοθεσία που αφορά προσωπικά
δεδομένα.
Ταυτόχρονα, μας προτείνατε ν’ απευθυνθούμε στον ΟΣΕ καθώς ο ΟΣΕ θα
συνεργαστεί με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η εταιρία που
θα δώσει τις προδιαγραφές για την έκδοση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων.
Κύριε Σύμβουλε,
Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας στις 16/11/2018 συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Γεώργιο Κακουλάκη και το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Θεοχάρη. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Διευθυντής
της Πληροφορικής του ΟΣΕ ο κ.Κωνσταντίνος Δαληβίγκας.
Η Διοίκηση του ΟΣΕ, δεσμεύθηκε ότι θα προβεί στην έκδοση των νέων
υπηρεσιακών ταυτοτήτων σε συνταξιούχους και εργαζομένους ΟΣΕ σε συνεργασία μαζί σας.
Πληροφορούμαστε ότι ο ΟΣΕ προχωρά κανονικά τη διαδικασία για τη διευθέτηση του ζητήματος.
Για το λόγο αυτό, ζητάμε να ορίσετε εκ νέου συνάντηση του Προεδρείου
του Σωματείου μας μαζί σας, προκειμένου να μας ενημερώσετε για την τιμολογιακή πολιτική που θ’ ακολουθηθεί. Επί τη ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι το Σωματείο μας σε παλαιότερες συναντήσεις που είχε μαζί σας είχε
συμφωνήσει με την πρότασή σας ως ΤΡΑΙΝΟΣΕ πάνω στην τιμολογιακή
πολιτική.
Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές και αναμένουμε την απάντησή σας, το συντομότερο δυνατόν στην αρχή του νέας χρονιάς.
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«ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΕ
ΧΡΟΝΟΥΣ ΔΙΣΕΚΤΟΥΣ»
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ην Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Στοά του Βιβλίου,
σε κατάμεστη αίθουσα από συναδέλφους και φίλους, η παρουσίαση
του βιβλίου του παλιού σιδηροδρομικού και πρώην προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε.
Γιάννη Παπαμιχαήλ «Ένα παιδί σε χρόνους δίσεκτους».
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ευγενία Λουπάκη και χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας συνάδελφος Γιώργος Μυλωνάς και η πρόεδρος της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Αθηναίων Ελένη Ζωντήρου. Μίλησαν για το βιβλίο η Τασούλα Βερβενιώτη ιστορικός, ο Γιάννης Μαντζουράνης δικηγόρος, ο Γιώργος Ροζόκος
φιλόλογος και ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος σκηνοθέτης..

Από την παρουσίαση του βιβλίου. Στο βήμα ο συγγραφέας Γιάννης Παπαμιχαήλ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1/2019, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ,
στη συνεχεία θα επισκεφτούμε το ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ και φτάνουμε στα
Καλάβρυτα, επίσκεψη στην Μονή Αγίας Λαύρας και στο μνημείο του
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από τους ναζί. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό και το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019, ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ,
στη συνεχεία θα πάμε στην ΙΤΕΑ και κατόπιν στο γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ,
παραμονή για φαγητό και καφέ και το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα
με ενδιάμεση στάση για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3/2019, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΑΡΑΧΩΒΑ
Αναχώρηση από Καρόλου 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ, κατόπιν αναχώρηση για Παρνασσό, Αράχωβα για φαγητό και καφέ και ελεύθερο χρόνο, το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 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

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…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
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τις 16/11/2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ
του σωματείου μας με τον πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Γιώργο
Κακουλάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παναγιώτη Θεοχάρη. Στη συνάντηση τους θέσαμε για άλλη μια φορά
το θέμα για τους 241 συναδέλφους που μετά την συνταξιοδότησή
τους από τον ΟΣΕ τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η αποζημίωση που δικαιούνταν. Τους επισημάναμε την κατάφορη αδικία
που έγινε σε βάρος των συναδέλφων και παρά τις προσπάθειες του
σωματείου μας μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση στο σοβαρό
αυτό πρόβλημα.
Η απάντηση που μας δόθηκε από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα
σύμβουλο είναι ότι ο ΟΣΕ θα περιμένει την απόφαση του Αρείου
Πάγου ώστε να υλοποιηθεί για όλους.
Το προεδρείο του σωματείου μας αντέδρασε και θύμισε στη διοίκηση του ΟΣΕ ότι σε παλαιότερη συνάντησή μας, μας είχανε πει ότι θα
περιμένουνε την απόφαση του Εφετείου. Μετά από αυτή την αντίδρασή μας, ο πρόεδρος του ΟΣΕ μας είπε ας βγει η απόφαση του
Εφετείου και μετά το συζητάμε.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θα συνεχίσει την προσπάθεια ώστε να δοθεί λύση σε
αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

