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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για το 2019

Ε

χοντας σαν παρακαταθήκη την πλούσια αγωνιστική δράση της περασμένης χρονιάς που έληξε με τη σημαντική επιτυχία της ακύρωσης της
περικοπής των συντάξεων, το Σωματείο μας στα πλαίσια της ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα) των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, προγραμματίζει το πλαίσιο δράσης του για τη χρονιά που διανύουμε.
Ολοκληρώσαμε τις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία και
μαζική συμμετοχή των συναδέλφων. Οι εκδηλώσεις αυτές πέρα από την
κοπή της πίτας και τις ευχές για τη νέα χρονιά, πήραν χαρακτήρα συνελεύσεων με ενημέρωση για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι και έγινε πλούσιος διάλογος με ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας όπου θα αναδειχθούν όλα
τα προβλήματα που μας απασχολούν και θα αποφασίσουμε για την οργάνωση της δράσης μας. Μπροστά μας έχουμε τον επανυπολογισμό των
συντάξεων, την μείωση του αφορολόγητου από 1/1/2020, την έκδοση των
επικουρικών συντάξεων που εκκρεμούν από 1/1/2015, την επιστροφή των
περικοπών από τους μνημονιακούς νόμους στις συντάξεις μας, τα προβλήματα της υγείας και της περίθαλψης, την απάνθρωπη ρύθμιση του νόμου
Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, την έκδοση των υπηρεσιακών
ταυτοτήτων, το ξεπούλημα του σιδηρόδρομου που η κυβέρνηση μετά την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωράει και στο ξεπούλημα της ΕΕΣΤΥ. Αυτά όλα λοιπόν, και
όχι μόνο, πρέπει να απασχολήσουν τη Γενική μας Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ώστε να εκτιμήσουμε τη δράση μας, των θετικών αποτελεσμάτων, των αδυναμιών και των κενών στην οργάνωση της
δράσης του Σωματείου μας που θα οδηγήσει σε προγραμματισμό για το
δυνάμωμα και τη συσπείρωση στον αγώνα περισσότερων συναδέλφων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 29/2/2020

Η

ασφαλιστική ικανότητα (θεώρηση βιβλιαρίων) των έμμεσα ασφαλισμένων μελών (σύζυγοι και παιδιά) των συνταξιούχων παρατείνεται ως τις 29/2/2020, όπως μας ενημέρωσαν από τον ΕΦΚΑ και την
Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας. Συνεπώς και προς αποφυγή άσκοπης
ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους
συναδέλφους.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» επιμένει στην πρότασή του προς τον
ΕΦΚΑ ότι μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 29/2/2020 να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται ώστε ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας να γίνεται στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ, για
να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00’ π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, αποφάσισε
την πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 20
ΜΑΡΤΙΟΥ 201, και ώρα: 10.00’ π.μ. στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βεραντζέρου 13, 1ος όροφος).
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια
ώρα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και
ώρα 10.00΄π.μ. στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3).
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2018.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2018.
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2018.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευρεθούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση στις 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ώστε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο Πρόεδρος				
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ην Τετάρτη 20/2/2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα τις
υπηρεσιακές ταυτότητες, μετά από έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών προς τον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ΕΕΣΣΤΥ
και την ΕΡΓΟΣΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΣΣΤΥ, ο κ. Κων/νος Δαληβίγκας
Διευθυντής Πληροφορικής του ΟΣΕ, ο κ. Γεώργιος Ανάγνος Διευθυντής
Προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η κα Φωτεινή Δεριτζή Διευθύντρια Προσωπικού της ΕΡΓΟΣΕ, από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος και τα μέλη του Προεδρείου Γιάννης Ντίτσας, Γιάννης
Αμπελουργός και Πέτρος Παναγούλιας. Στη συνάντηση συμμετείχε από
την «ΕΝΟΤΗΤΑ» ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Ρούσσος, ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φωτιάδης και τα μέλη
του ΔΣ Θεόδωρος Βελέντζας και Παναγιώτης Τσάκωνας.
Συνέχεια στη σελίδα 2
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ΣΕΛΙΔΑ - 2

φ. 141 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΗ 22/1/2019
Μ

ε μαζική παρουσία οι συνάδελφοι μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σωματείου την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11 π.μ.
Ξενοδοχείο ΝΟΒΟΤΕΛ. Στην εκδήλωση οι συνάδελφοι, μετά και τις καθιερωμένες
ομιλίες, αντάλλαξαν ευχές και απόψεις για τη δράση του σωματείου και τα θέματα
που μας απασχολούν. Στην εκδήλωσή μας παραβρέθηκαν:
Από την Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Γενικός Γραμματέας της Μανώλης
Ραλλάκης και ο Αναπληρωτής Γ.Γ. της Λέανδρος Μάκας, από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Εμπόρων, η Πρόεδρος Γεωργία Παπαδάκου,
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών,
ο Πέτρος Παναγούλιας και ο Γιάννης Αμπελουργός, ο
οποίος εκπροσώπησε και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων ΟΣΕ, από τον Πανελλήνιο Σύλλογος Συνταξιούχων
ΕΛΤΑ, ο Πρόεδρος του Γιώργος Πεπόνης και ο Γενικός
Γραμματέας του Τάσος Γεωργιάδης, από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, ο Πρόεδρος του Ευστάθιος
Κολλύρης και οι συνάδελφοι Γιάννης Παπαμιχαήλ, πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΕ και Σπύρος Κότσιας, πρώην πρόεδρος της Π.Ο.Σ.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στην εκδήλωση μας συμμετείχε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»: ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φωτιάδης, ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Ρούσσος, ο Ταμίας Θανάσης Μελούδης και
τα μέλη Θοδωρής Βελέντζας, Παναγιώτης Τσάκωνας
και Παναγιώτης Βασιλόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ

ε επιτυχία έκοψε την ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στην καθιερωμένη εκδήλωση στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29
Ιανουαρίου 2019 11:30 το πρωί στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΓΙΝΑ, στην οποία
ανταποκρίθηκαν μαζικά οι συνάδελφοι συνταξιούχοι και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, αλλά και να συζητήσουν για τα θέματα που μας
απασχολούν.

Επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
προς τον Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ
κ. Ν. Μπρίκη για το εφάπαξ
Κύριε Διοικητά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η
ΕΝΟΤΗΤΑ», ζητά συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να σας εκθέσει τις θέσεις του Σωματείου μας για σοβαρά
προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς, όπως:
Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του
εφάπαξ από 01/9/2013 και μετά πολλά μέλη
μας έχουν καταθέσει ένσταση στις υπηρεσίες
του Ταμείου γιατί στον υπολογισμό του εφάπαξ τους δεν συμπεριλήφθηκαν και οι δευτερεύουσες απολαβές, βάση της πρόβλεψης του
άρθρου 9 του Καταστατικού του πρώην Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ που εντάχθηκε
στο ΕΤΕΑΕΠ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν πάρει απάντηση όπως είναι υποχρεωμένο το Ταμείο να κάνει.
Να μας ενημερώσετε σε ποιο χρόνο και σε ποιο
μήνα βρίσκεται σήμερα η χορήγηση των εφάπαξ με βάση το πρωτόκολλο κατάθεσης της
οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης και
πόσα εφάπαξ εκκρεμούν ακόμη για τους συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς.
Αναμένουμε τον ορισμό της συνάντησης και
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Θεσσαλονίκη, 29/1/2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ιδιαίτερα, η καθυστέρηση που υπάρχει στην έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων και υπογραμμίστηκε ότι την ευθύνη την έχει κύρια η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο ΟΣΕ. Ζητήθηκε και από την ΠΟΣ και από την «ΕΝΟΤΗΤΑ», να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση
των υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ότι το δικαίωμα των σιδηροδρομικών συνταξιούχων και εν ενεργεία,
να ταξιδεύουν με τα τρένα, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης
Ραυτόπουλος, παίρνοντας το λόγο , επισήμανε ότι οι υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουν σήμερα στην
κατοχή τους οι συνταξιούχοι ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι καινούριες, αυτό εξάλλου αναφέρεται στην
εγκύκλιο αρ.πρωτ. 3006/17/Τ4/20-10-2017 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», επίσης,
επισήμανε την προηγούμενη δέσμευση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ ότι
θα εκδώσει ο Οργανισμός τις υπηρεσιακές ταυτότητες σε συνεργασία και με τις προδιαγραφές που θα
του δώσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική που θα ισχύει ο κ. Ανάγνος μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει αλλάξει η προηγούμενη συμφωνία και θα επικυρωθεί από το ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Ο κ. Δαληβίγκας από τη μεριά του ΟΣΕ δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του Φλεβάρη θα προχωρήσει
η διαδικασία της έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων. Με την έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων,
μετά από πολύχρονη συνεχή προσπάθεια της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θα τις δικαιούνται και οι συνάδελφοι
μεταταγμένοι (διωγμένοι) του ν. 3891/2010, που είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας στο σιδηρόδρομο πριν την ημερομηνία μετάταξής τους.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» διαβεβαιώνει όλους τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς ότι
μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, θα παρακολουθεί από κοντά το θέμα μέχρι
την υλοποίησή του και μέχρι να πάρουν οι συνάδελφοι τις ταυτότητές τους, εξάλλου είμαστε το
μόνο Σωματείο Συνταξιούχων που ασχολείται και πιέζει για το θέμα αυτό, και το μόνο Σωματείο
Συνταξιούχων που παραβρέθηκε και σε αυτή τη συνάντηση.

Επισκεφθείτε για περισσότερη ενημέρωση,
ανακοινώσεις, νόμους, εγκυκλίους κλπ την
ηλεκτρονική μας σελίδα www.trenotita.gr
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Μ

ενοτητα

ΣΕΛΙΔΑ - 3

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ε μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και στις πόλεις της περιφέρειας.
Στις εκδηλώσεις οι συνάδελφοι εκτός από την ανταλλαγή ευχών για καλή
χρονιά με υγεία, δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε και για τα οξυμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι τόσο για τα γενικότερα
όσο και για τα ειδικότερα σαν σιδηροδρομικοί.
Έγιναν ερωτήσεις στα μέλη του προεδρείου που παραβρέθηκαν στις εκδη-

Λαμία, 9/1/2019

Βόλος, 11/1/2019

Κόρινθος, 16/1/2019

Πάτρα, 24/1/2019

Καλαμάτα, 25/1/2019

λώσεις, πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν για τη δράση του Σωματείου,
πρότειναν αν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
χρόνου συνελεύσεις ώστε να ενημερώνονται και να συμμετέχουν και αυτοί
στη ζωή και τη δράση του Σωματείου.
Το προεδρείο του Σωματείου συμφώνησε και με βάση τις δυνατότητες και
τις αντοχές θα προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτή την πρόταση.
Οι εκδηλώσεις έκλειναν με την ευχή, του χρόνου να είμαστε όλοι ξανά μαζί.
Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις.

Λαμία,10/1/2019
9/1/2019
Λάρισα,

Διακοφτό, 15/1/2019

Άργος, 17/1/2019

Πύργος, 25/1/2019

Κατερίνη, 30/1/2019
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ΕΟΠΥΥ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο

άος εξακολουθεί να υπάρχει στο σύστημα υγείας καθώς 10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι ψάχνουν ένα ραντεβού στους 700 Συμβασιούχους
Παθολόγους, ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσουν από την τσέπη τους.
ΜΑΤΑΙΑ από το καλοκαίρι προσπαθούν να εντοπίσουν οικογενειακό γιατρό με αποτέλεσμα να πληρώνουν για διάφορες εξετάσεις. Σύμφωνα με
πληροφορίες έχουν καταβάλει 15 εκατομμύρια ευρώ για επισκέψεις. Αυτό
είναι το αποτέλεσμα της απόφασης του ΕΟΠΥΥ να διακόψει τις παλαιές συμβάσεις για να μειώσει το κόστος για την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας των ασφαλισμένων. Η Δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018 από
110 εκατομμύρια μειώθηκε στα 75 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα το
κούρεμα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών για την πρωτοβάθμια υγεία.
Πανηγυρίζει το Υπουργείο και αναφέρει ότι το 2018 πραγματοποιήθηκαν
500.000 επισκέψεις στους συμβ/νους Ιατρούς, και αποκρύπτει σκόπιμα
ότι χάθηκαν 1.500.000 δωρεάν επισκέψεις. Φτάνει πια με την κοροϊδία.
Οι Ασφαλισμένοι ΑΠΑΙΤΟΥΝ Δημόσια Δωρεάν Υγεία, μετά από τόσα
χρόνια δουλειάς και κρατήσεων εισφορών ανελλιπώς, βλέπουν να χάνονται τα δικαιώματά τους σε αυτή. Τέλος Μάρτη, η ΣΕΑ θα διοργανώσει
Παναττική Συγκέντρωση Συνταξιούχων με αιχμή τα θέματα της Υγείας
– Περίθαλψης.

Κύριε Διοικητά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητάμε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να σας εκθέσουμε τις θέσεις του Σωματείου μας για
σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
Από 1/1/2019, ο ν.4387/16 προβλέπει τον επανυπολογισμό των συντάξεων που έχουν εκδοθεί πριν τον συγκεκριμένο νόμο, θέλουμε να μας
ενημερώσετε για την πορεία αυτού του ζητήματος.
Επίσης από 1/1/2019 έχει κλείσει η ηλεκτρονική έκδοση φύλλων της
κύριας σύνταξης χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο και δεχόμαστε «βροχή»
ερωτημάτων από τους συναδέλφους συνταξιούχους χωρίς γνωρίζουμε τι
να τους απαντήσουμε.
Από 1/1/2015 και μετά, εκκρεμεί η απονομή των επικουρικών συντάξεων
των συνταξιούχων σιδηροδρομικών, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα
ξεκίνησε η χορήγηση ελαχίστων και μόνο σε ορισμένα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, ενώ σε άλλα υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα οι
εκεί υπεύθυνοι μας απαντούν ότι δεν έχουν την εγκύκλιο για τον τρόπο
υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων και γι αυτό δεν τις εκδίδουν.
Ζητάμε να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει γύρω από αυτό το ζήτημα.
Για τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας μετά την ένταξη του
κλάδου ασθένειας του ΤΑΠΟΤΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ και στη συνέχεια στο
ΕΟΠΥ, ο έλεγχος για όλους στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς από
όλη την Ελλάδα συνεχίζει να γίνεται μόνο στην Αθήνα με αποτέλεσμα
να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
Έχει δοθεί έγγραφη παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2019 και όπως
ενημερωνόμαστε χωρίς να έχει εκδοθεί κάποια σχετική εγκύκλιος δίνεται άλλη παράταση μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2020. Ζητάμε να γίνει εγγράφως η παράταση αυτή και ταυτόχρονα να παρθούν όλα εκείνα
τα μέτρα που χρειάζεται ώστε ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας
να γίνεται στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ.
Αναμένουμε τον ορισμό της συνάντησής μας και είμαστε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Χ

Εκδρομή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στα Καλάβρυτα

Τ

ην Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
μονοήμερη εκδρομή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στα Καλάβρυτα. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν γεμίζοντας δύο λεωφορεία είχαν την ευκαιρία
να επισκεφτούν τις δύο ιστορικές μονές, Μέγα Σπήλαιο και Αγία Λαύρα
καθώς και το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τους
Ναζί. Σε μια όμορφη και ηλιόλουστη μέρα είχαν και ελεύθερο χρόνο για
φαγητό, καφέ και βόλτα στην όμορφη πόλη των Καλαβρύτων.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
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…

στο κινηματοθέατρο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 19:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ενότητα

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