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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 2019

Κ

Κάλεσμα μαζικής - αγωνιστικής δράσης

άλεσμα για μαζική και αγωνιστική δράση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών απηύθυνε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απρίλη 2019 και ώρα 10
π.μ., στα γραφεία του ΟΣΕ στην Καρόλου.
Οι εργασίες της Συνέλευσης ξεκίνησαν με την εκλογή προεδρείου όπου
το σώμα εξέλεξε τους συναδέλφους: Νίκο Αναγνωστόπουλο (πρόεδρο),
Επαμεινώνδα Λαδά (αντιπρόεδρο) και Μουγκολιά Ανδρέα (γραμματέα).
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος παρουσίασε τον Απολογισμό Δράσης του σωματείου για το 2018.
Επίσης ενημέρωσε τους συναδέλφους για τη συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των συνεργαζόμενων
συνταξιουχικών οργανώσεων στην οποία συμμετείχε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο 30/3/2019 στο μέγαρο Μαξίμου.
Το Πρόγραμμα Δράσης για το 2019, παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Ρούσσος.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Παναττική κινητοποίηση
των συνταξιούχων
στο Μέγαρο Μαξίμου
Τ

ην Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019, οι συνταξιούχοι ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - Δημοσίου - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ ΝΑΤ
- ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ πραγματοποίησαν δυναμική κινητοποίηση με παναττική συγκέντρωση στην πλ. Κλαυθμώνος και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ανάμεσά τους, τα μέλη του σωματείου
μας, που έδωσαν το δικό τους αγωνιστικό παρόν κάτω από το πανό
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ». Οι συνταξιούχοι που είχαν συγκεντρωθεί στην πλ.
Κλαυθμώνος, πραγματοποίησαν πορεία έως το Μέγαρο Μαξίμου, όπου
στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφία και Ηρώδου Αττικού κλούβες της
αστυνομίας είχαν φράξει το δρόμο, γεγονός που κατήγγειλε ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Δ. Κουμπούρης. Τελικά, κλείστηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
των Συνταξιούχων με τον πρωθυπουργό το Σάββατο 30 Μάρτη στη 1
μ.μ. στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συνταξιούχοι απαίτησαν να δοθεί τώρα
το δώρο του Πάσχα, ενόψει εορτών, να κατατεθεί άμεσα η τροπολογία
για τις συντάξεις χηρείας καθώς κινδυνεύουν χάσουν τη σύνταξή τους
όσοι είναι κάτω των 55 ετών και με πολιτική απόφαση να δοθούν όλα
τα αναδρομικά. Στη συγκέντρωση της πλ. Κλαυθμώνος, μίλησε ο Δήμος Κουμπούρης και χαιρέτισαν ο Χρήστος Μπουρδούκης, πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου, η Αθανασία Χριστοπούλου, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων, ο
Γιώργος Βρανάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ,
η Γεωργία Παπαδάκου, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ, ο Γιώργος Πεπόνης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Κώστας Τζατζάνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Ομοτίμων Μηχανικών του ΤΕΕ και ο Τέλης Κάντας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.

Συνάντηση της ΣΕΑ
με τον Πρωθυπουργό

Η Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ κατά την προσέλευση της στο Μέγαρο Μαξίμου

Δελτίο Τύπου των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ-ΝΑΤ–
Π.Σ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Σ

την συνάντηση μας και την συζήτηση που ακολούθησε με τον κ. Πρωθυπουργό τέθηκαν τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων με
βάση το υπόμνημα που είχαμε αποστείλει αρκετά νωρίτερα, με όλα τα προβλήματα που βαραίνουν την ζωή των απόμαχων της δουλειάς.
Από μεριάς της ΣΕΑ τονίστηκε ότι, όλες μας οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και σωστές γιατί ότι μας έχει άδικα από όλες τις κυβερνήσεις αφαιρεθεί,
το έχουμε πληρώσει με την δουλειά και των αγώνα μιας ζωής. Οι εκατοντάδες κινητοποιήσεις όλων των χρόνων τις κρίσης και οι 160 της περασμένης
χρονιάς δείχνουν ότι οι συνταξιούχοι με την μαζική τους συμμετοχή, απαιΣυνέχεια στη σελίδα 4
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τον απολογισμό δράσης για το 2018 παρουσίασε
ο Πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι Κυβερνήσεις και η σημερινή (παρά ότι ορισμένα καταφέραμε να αποκρούσουμε ή να αναβάλουμε μέσα
από τις εκατοντάδες κινητοποιήσεις μας σε όλη τη χώρα) παραμένουν και μας
βασανίζουν. Ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε είναι αποτέλεσμα του αγώνα μας.
Η μη περικοπή των συντάξεων από την 1.1.2019 είναι αποτέλεσμα του αγώνα
μας και όχι δικαστικών αποφάσεων όπως μια μερίδα των ΜΜΕ και του Τύπου
προπαγανδίζουν για λογαριασμό των μεγαλοδικηγορικών γραφείων.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» όλο το προηγούμενο διάστημα, συμμετείχε σε όλους τους
αγώνες και τις δράσεις του συνταξιουχικού κινήματος. Αγωνίστηκε και διεκδίκησε για τα ιδιαίτερα προβλήματα των συνταξιούχων σιδηροδρομικών. Προσπάθησε για την αμφίδρομη επικοινωνία των μελών της με εκδηλώσεις και
στην περιφέρεια, όπου οι περισσότερες από αυτές ήταν μαζικές και βοήθησαν
στο δυνάμωμα και στη συσπείρωση περισσότερων συναδέλφων.
Έτσι και στη φετινή ετήσια Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θα πρέπει να εκτιμήσουμε τη δράση μας των θετικών αποτελεσμάτων, των αδυναμιών ώστε
από καλύτερες θέσεις να συνεχίσουμε τη δράση του Σωματείου.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς, ξεπουλά και την ΕΕΣΣΤΥ (Εταιρεία Επισκευής και Συντήρησης Τροχαίου Υλικού). Τα Εργοστάσια και τα Μηχανοστάσια που αποτελούν την καρδιά
του Σιδηρόδρομου, στρατηγικής σημασίας βιομηχανικές υποδομές, τις παραδίδουν στους επιχειρηματικούς ομίλους…..
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»,
στηρίζει τον αγώνα των συναδέλφων σιδηροδρομικών για δημόσιο Σιδηρόδρομο που να ανήκει στο λαό και να υπηρετεί τις ανάγκες του…
Διεκδικούμε το άνοιγμα και τη λειτουργία του δικτύου της Πελοποννήσου και
των Περιφερειακών Δικτύων, προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή
δουλειά.
Το συνταξιουχικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε μαζικές αγωνιστικές μάχες ενάντια στις αντισυνταξιουχικές αντιλαϊκές πολιτικές όλων
των κυβερνήσεων, που τσακίζουν τη ζωή μας. Οι κινητοποιήσεις μας αποτελούν παρακαταθήκη, δείχνουν το δρόμο και ταυτόχρονα δίνουν απάντηση
στο φόβο τη μοιρολατρία και τη λογική του «δεν γίνεται τίποτα».
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με βάση τις αποφάσεις
της Σ.Ε.Α. έδωσε τη μάχη του αγώνα σταθερά και αγωνιστικά για τη απόκρουση και ανατροπή των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών.
Αυτή η δράση χαρακτηρίζεται από μαζικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.
Αξιοποιήσαμε όλες τις μορφές πάλης. Από τη συμμετοχή μας στις συγκεντρώσεις, παραστάσεις, πορείες, αποστολή υπομνημάτων κ.λ.π.
Συγκεκριμένα:
• Στις 8 Μάρτη 2018 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην πλα-

Στις καλένδες η κοινοποίηση αποφάσεων
επανυπολογισμού των συντάξεων
Ο ΕΦΚΑ απαντώντας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων στο Σωματείο μας και σε συναδέλφους σχετικά με την κοινοποίηση ενημερωτικών αποφάσεων επανυπολογισμού των συντάξεων αναφέρει χαρακτηριστικά στο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΤΟ1/678/54 στις 18/3/2019, «Η έκδοση
ενημερωτικών σημειωμάτων στα οποία θα αποτυπώνονται στα στοιχεία
των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων θα είναι εφικτή μόλις ολοκληρωθεί
η σχετική μηχανογραφική εφαρμογή».
Από την απάντηση του ΕΦΚΑ βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία χρονική δέσμευση για την έκδοση των αποφάσεων επανυπολογισμού
των συντάξεων και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των ενημερωτικών φύλλων συντάξεων που έχει κλείσει από 1/1/2019.
Το σωματείο μας το θέμα αυτό το έβαλε στη συνάντηση που είχε με τον
Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπο και στον Υφυπουργό Εργασίας κ. Πετρόπουλο, χωρίς να μας δώσουν απάντηση.

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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τεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας όπου είχαμε
συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, όπου
απαιτήσαμε καμία μείωση στις συντάξεις με το κόψιμο της προσωπικής
διαφοράς.
• Στις 25 Απρίλη 2018 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της ΣΕΑ στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών.
• Στις 15 Μάη 2018 συγκέντρωση της ΣΕΑ και πορεία προς το Υπουργείο
Εργασίας.
• Στις 25 Μάη 2018 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων για τα προβλήματα της υγείας, αντιπροσωπεία της
ΣΕΑ συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη.
• Στις 19 Ιούνη 2018 συγκέντρωση της ΣΕΑ και πορεία προς τη Βουλή
όπου παραδώσαμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας στα κόμματα.
• Στις 4 Οκτώβρη 2018 συγκέντρωση της ΣΕΑ στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας.
• Στις 20 Νοέμβρη 2018 συγκέντρωση της ΣΕΑ στην Πλατεία Κλαυθμώνος
ενάντια στις νέες θανατηφόρες περικοπές του νόμου 4387/16.
• Στις 15 Δεκέμβρη 2018 μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου
συναντηθήκαμε με τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού κ.Τσίπρα Γεώργιο.
Η υγεία εμπορευματοποιείται παραπέρα, με τεράστιες ελλείψεις γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού. Αυξάνεται η τιμή σε πολλά φάρμακα και εξετάσεις.
Οι κρατήσεις μας για την υγεία αυξήθηκαν για μια ακόμα φορά, επεκτάθηκαν
και στις επικουρικές μας συντάξεις και υγεία δεν έχουμε. Άμεση πρόσληψη
γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
Για τα προβλήματα σχετικά με το εφάπαξ: Για τους συναδέλφους που αποχώρησαν από την υπηρεσία την 1η Σεπτέμβρη 2013 και μετά, ο τρόπος υπολογισμού έχει αλλάξει, προβλέπει 100% χορήγηση του εφάπαξ. Η χορήγηση
των εφάπαξ προχωρά μπορούμε να πούμε με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το
πρόβλημα που παραμένει είναι ότι στον υπολογισμό του εφάπαξ δεν υπολογίζονται οι δευτερεύουσες απολαβές…
Το Σωματείο μας πήρε πρωτοβουλίες για το πρόβλημα της αποζημίωσης που
χορηγήθηκε στους συναδέλφους σημαντικά μειωμένη όπως επίσης και για τις
υπηρεσιακές ταυτότητες στους συναδέλφους που μετατάχθηκαν-διώχθηκαν
από τον ΟΣΕ, με θετικά αποτελέσματα για τους συναδέλφους που έχουν μεταταχθεί.
Επίσης το σωματείο μας με έγγραφό τους στις 3/10/2018 ζήτησε συνάντηση
με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παναγιώτη Θεοχάρη για τα παρακάτω θέματα: Περίπου 241 συνάδελφοί μας, μετά τη συνταξιοδότησή τους
από τον ΟΣΕ, τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η αποζημίωση που δικαιούνται. Το Προεδρείο του Σωματείου μας συναντήθηκε με τις προηγούμενες
Διοικήσεις του ΟΣΕ επισημαίνοντας κάθε φορά την κατάφορη αυτή αδικία.
Παρά τις προσπάθειές μας όμως, δεν δόθηκε λύση στο παραπάνω ζήτημα.
• Ένα άλλο θέμα που εκκρεμεί είναι η έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων. Παρόλο που τα στοιχεία έχουν δοθεί από τον περασμένο Νοέμβριο
στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι υπηρεσιακές
ταυτότητες με κύρια ευθύνη του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
• Στις 17/10/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Σωματείου μας με τον κ.Τσαλίδη για την καθυστέρηση στην έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων.
• Την Τετάρτη 20/2/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα τις υπηρεσιακές ταυτότητες μετά από έγγραφο της Π.Ο.Σ. Στη συνάντηση αυτή
μόνο η ΕΝΟΤΗΤΑ από τους συνταξιούχους παραβρέθηκε.
• Τέλος με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου έγινε περικοπή πέραν
του 25% των αποδοχών. Έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους συναδέλφους συνταξιούχους. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε
να μας ενημερώσετε πώς και πότε θα επιστραφούν τα χρήματα στους συναδέλφους. Η συνάντηση έγινε στις 21 Μαρτίου 2018.
Η πορεία που ακολουθήσαμε οι κινητοποιήσεις που έγιναν οι μεγάλες κεντρικές, Παναττικές, με κορύφωση την πανελλαδική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στις 15/12/2018 είχαν μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο των τελευταίων χρόνων, πήρε μέρος αρκετός κόσμος για πρώτη
φορά, με μαχητική
Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συνταξιούχους να συνεχίσουμε τον αγώνα
με μεγαλύτερη συμμετοχή και αποφασιστικότητα.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ αποφάσισε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτό το αγωνιστικό δρόμο. Αυτή την πορεία μας σαν
«ΕΝΟΤΗΤΑ» θα τη συνεχίσουμε με πιο αποφασιστικά βήματα.
Η θετική αυτή δράση είναι παρακαταθήκη τόσο για το συνταξιουχικό όσο και
το εργατικό κίνημα και αποτελεί απάντηση σε εκείνους που θέλουν να σπέρνουν τη μοιρολατρία και την απογοήτευση μέσα στο κίνημα.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. του
Σωματείου μας πέραν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που πήρε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μελών μας, οργανώσαμε συγκεντρώσεις και
εκδηλώσεις με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων.
Στην Αθήνα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Άργος, τη Λαμία, την
Κόρινθο, το Διακοφτό, τη Λάρισα, το Βόλο, την Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2019 με μεγάλη συμμετοχή
των συναδέλφων.
Συνέχεια στη σελίδα 3
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ενοτητα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019, 10:30 π.μ.
ΚΤΗΡΙΟ ΟΣΕ (Καρόλου 1-3, 9ος Όροφος)

Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» αποφάσισε στην συνεδρίασή του
16/4/2019 να συγκαλέσει ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μελών
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.
στο κτήριο του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3, 9ος όροφος)
με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Επανυπολογισμός των συντάξεων και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των ενημερωτικών φύλλων συντάξεων που έχει
κλείσει από 1/1/2019
2. Υπηρεσιακές ταυτότητες μετά την υπαναχώρηση της Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την πρόταση που είχε κάνει

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 2019

Κάλεσμα μαζικής - αγωνιστικής δράσης
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τον Οικονομικό Απολογισμό του 2018 και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2019, παρουσίασε ο Ταμίας Θανάσης Μελούδης. Την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση 2018, παρουσίασε το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Παναγιώτης Φωτεινάκης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων: Τάσος
Δολιανίτης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Παναγιώτης Φωτιάδης, Παναγιώτης Ιατρόπουλος, Σάββας Χατζηθεοδωρίδης, Νίκος Ιατρού, Θεόδωρος Βελέντζας, Παναγιώτης Τσάκωνας, Χρήστος Λάζαρης, Γιάννης
Πάτρας, Αντρέας Μουγκολιάς, Γιώργος Πατσιώτης, Κων/νος Σουρμελής. Μετά το τέλος των τοποθετήσεων, ο πρόεδρος έκανε το κλείσιμο
της συζήτησης και επεσήμανε τον εποικοδομητικό διάλογο που έγινε
και τους στόχους του σωματείου για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με τις ψηφοφορίες όπου ΟΜΟΦΩΝΑ
εγκρίθηκαν ο Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης για το 2018, ο Οικονιμικός Απολογισμός 2018, η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για
το 2018, καθώς και ο Προϋπολογισμός και ο Προγραμματισμός Δράσης
έτους 2019.

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις εκδηλώσεις είναι ότι πρέπει να
έχουμε επαφή με τα μέλη μας τακτικά και ανελλιπώς μέσα από τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, προσωπικές επαφές. Στη σταθερή οργάνωση της συμμετοχής των συνταξιούχων στη μαζική δράση. Στη στήριξη και την αλληλεγγύη απέναντι σε συναδέλφους που έχουν πολύ σοβαρές
ανάγκες. Στην τακτική επικοινωνία με υλικό και ανακοινώσεις. Την εφημερίδα
μας και το site που δημιουργήσαμε και θ’ αναπτύξουμε παραπέρα.
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.
Γνωρίζουμε την κατάσταση και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσουμε
τη δράση μας και το ποιες δυνάμεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Γνωρίζουμε επίσης ότι καμία κατάκτηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων δεν χαρίστηκε, αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρής ασίγαστης ταξικής πάλης. Αυτό το δρόμο θα τον ακολουθήσουμε με συνέπεια για να προασπίσουμε
τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση πρέπει να αποτελέσει σταθμό στην παραπέρα
δράση του Σωματείου μας για την παραπέρα μαζικοποίησή του με την εγγραφή νέων μελών, με τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας σταθερά στο μέτωπο
των αγώνων αλλά και μέσα από διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να συμβάλλετε όλοι.

ΣΕΛΙΔΑ - 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Το πρόγραμμα δράσης για το 2019 παρουσίασε ο Γενικός
Γραμματέας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Παναγιώτης Ρούσσος
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Με τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τη σημερινή, η ζωή των συνταξιούχων χειροτέρευσε δραματικά και κυριολεκτικά τσακίστηκε.
Έχοντας 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.
Δε θα κουραστούμε να διεκδικούμε όσα μας έχουν αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τη λογική «ότι έγινε – έγινε».
Οι συνταξιούχοι πήραν πολύ μεγάλο μερίδιο αυτής της επίθεσης, η πρόβλεψή μας ότι τα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα μας ρίχνουν στη φτώχεια και
την εξαθλίωση έγινε πραγματικότητα.
Παλεύουμε και διεκδικούμε, διαμορφώνουμε τα αιτήματά μας με κριτήριο τις
ανάγκες των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Σας καταθέτουμε σήμερα τον Προγραμματισμό Δράσης του Σωματείου μας
για το 2019 και σας καλούμε μετά από συζήτηση και τις προτάσεις που θα
κάνετε να τον εγκρίνετε.
Διεκδικούμε ότι με τη βία μας έχει αφαιρεθεί. 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.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Την αποκατάσταση όλων των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
• Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης κύριας και επικουρικής.
• Την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων με την επιστροφή των κλεμμένων
αποθεματικών τους από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία.
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
• Να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600,00 ευρώ από τα 384,00 ευρώ
που είναι σήμερα.
• Καμία μείωση του αφορολόγητου από 9.000,00 ευρώ που είναι σήμερα
στα 5.600,00 ευρώ από 1/1/2020.
• Άμεση αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, επαναφορά του υπολογισμού στο 70% αντί του 50% που προβλέπει ο νόμος 4387/16.
• Την καταβολή του υπόλοιπου της αποζημίωσης στους 241 συναδέλφους
που τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη όπου τη δικαιούνται.
• Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που επιβλήθηκαν την 1-1-2012 και
την 1-1-2013 με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012.
• Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, ενιαίο καθολικό σύστημα υγείας και
πρόνοιας.
• Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας με μόνιμη, σταθερή και αποκλειστική απασχόληση.
• Την εξόφληση των ιατρικών αποδείξεων, φαρμάκων κ.α. που εκκρεμούν
από το Νοέμβριου του 2011.
• Την επαναφορά της οδοντιατρικής περίθαλψης, την οποία είχαμε και με
την ενοποίηση των Ταμείων στο ΕΟΠΥΥ έχει καταργηθεί.
• Την άμεση απονομή των συντάξεων κύριας και επικουρικής που καθυστερούν και του εφάπαξ.
• Να επανέλθουν όλες οι παροχές για τα προγράμματα λουτροθεραπείας
και θεραπευτικού τουρισμού.
• Τη χορήγηση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων σε όλους τους συναδέλφους και στους συνταξιούχου που μετατάχθηκαν – διώχθηκαν με το
ν.3891/2010 από τον ΟΣΕ μετά από εργασία 30 χρόνων και πάνω στο
σιδηρόδρομο.
• Ενιαίο – Δημόσιο Σιδηρόδρομο που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη προς όφελος του λαού.
• Άνοιγμα και λειτουργία του δικτύου Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Δικτύων.
• Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Παίρνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τα προβλήματα στη δράση μας, συνεχίζουμε το δρόμο της οργάνωσης και του αγώνα, συστρατευόμαστε αγωνιστικά με τους εργαζόμενους και τις συνταξιουχικές οργανώσεις για τα παραπάνω προβλήματα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους με τη μαζική τους συμμετοχή στο Σωματείο μας την «ΕΝΟΤΗΤΑ» να παλέψουμε για τη λύση των προβλημάτων
μας.
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ενοτητα

Συνάντηση της ΣΕΑ
με τον Πρωθυπουργό
Συνέχεια από τη σελίδα 1

τούν άμεσες λύσεις στα καυτά προβλήματα τους.
Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε σαρωτικές μειώσεις στις συντάξεις μας, στις κοινωνικές παροχές, περιορισμό σε υγεία φάρμακα νοσοκομεία. Ότι αγοράζουμε είναι πιο ακριβά.
Είχαμε προγραμματίσει την ζωή μας με τα χρήματα που παίρναμε. Τώρα
παίρνουμε τα μισά και λιγότερα και μας ζητούν να πληρώσουμε ότι χρωστάμε στο ακέραιο, που πολλοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν
και κινδυνεύουν ακόμη να χάσουν και τα σπίτια τους.
Στην αναφορά του Πρωθυπουργού ότι τα μνημόνια τελείωσαν εμείς απαντούμε ότι τα βάσανά μας όχι.
Ότι αυτά τα χρόνια μας αφαιρέθηκε ισχύει και νέα βάρη προστίθενται. Οι
νεότεροι συνταξιούχοι που θα λάβουν την σύνταξή τους μετά το 2019 θα
έχουν νέα-μεγάλη μείωση με τη προσωπική διαφορά, οι παλαιότεροι είναι
υπό προθεσμία για νέες περικοπές και δεν προβλέπεται να τους δοθεί αύξηση όσο θα ζήσουν.
Διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα του υπομνήματος που καταθέσαμε και
απαιτούμε να αρχίσει η αποκατάσταση σε ότι μας έχει αφαιρεθεί.
• Μπροστά στο Πάσχα να δοθεί άμεσα το δώρο και τα υπόλοιπα δώρα
που άδικα μας έχουν αφαιρεθεί.
• Να γίνει άμεση αποκατάσταση στις συντάξεις χηρείας στα προηγούμενα
επίπεδα.
• Να μην έχουμε καμία μείωση στο αφορολόγητο.
• Να αποδοθούν άμεσα σε όλους τους δικαιούχους χωρίς κανένα προαπαιτούμενο όλες οι παράνομες παρακρατήσεις και τα αναδρομικά τους.
• Να προσληφθούν γιατροί, νοσηλευτές και να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία.
• Να μην πληρώνουμε τα φάρμακα και κρατήσεις για την υγεία από τις
κύριες και επικουρικές συντάξεις, τα έχουμε πληρώσει.
• Να λυθεί το πρόβλημα με τα χρωστούμενα των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ
πάνω των 20χιλιάδων Ευρώ.
• Αναγνώριση της ανεργίας ως συντάξιμο χρόνο και στους συνταξιούχους
του ΟΑΕΕ όπως στο ΙΚΑ.
• Άμεση απόδοση σύνταξης για τους συνταξιούχους από το 2015 μέχρι
την εφαρμογή του νόμου 4387/16
• Γρήγορη απονομή συντάξεων κύριων επικουρικών και απόδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
Ο κ. Πρωθυπουργός αφού δέχθηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας, επικαλέσθηκε στις δημοσιονομικές δυσκολίες και τα χρέη της χώρας, για την
ικανοποίηση τους. Δεσμεύθηκε μόνο στην κατάθεση τροπολογίας για την
χηρεία, την ρύθμιση με 120 δόσεις σε όσους ασφαλισμένους χρωστούν στα
ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα μέρους των οφειλομένων, ότι τον επόμενο
χρόνο θα μελετήσει η κυβέρνηση την καταβολή των δώρων και ότι ο νόμος
για την μείωση του αφορολόγητου δεν θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά.
Για τα παράνομα παρακρατηθέντα και την αναδρομικότητά τους απάντησε
αρνητικά γιατί το κόστος είναι μεγάλο.
Από μεριάς της ΣΕΑ εκφράσαμε την διαφωνία μας.
Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι για την δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας ευθύνονται οι συνταξιούχοι και ό λαός. Τα 63 δισεκατομμύρια που
αφαιρέθηκαν από τα ταμεία μας πήγαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που μέσα τους εξυπηρετούν όλα τα κεφάλαια, και ούτε ένα ευρών δεν
πήγε για την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
Οι συνταξιούχοι με τις οργανώσεις τους είμαστε στις επάλξεις του αγώνα
γιατί γνωρίζουμε ότι οι κατακτήσεις είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Τις συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση τα δώρα, την δημόσια υγεία και το σύνολο των κατακτήσεων του λαού δεν το έδωσαν τα δικαστήρια οι αγωγές οι
κυβερνήσεις, κατακτήθηκαν στο καμίνι του αγώνα με σκληρή ταξική πάλη.
Ότι αυτό το διάστημα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε,
αλλά και να κερδίσουμε όπως την επιστροφή για την υγεία, την εισφορά
αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις, την μη εφαρμογή της προσωπικής
διαφοράς, στους παλιούς συνταξιούχους, για την χηρεία, είναι αποτέλεσμα
μιας ασίγαστης αγωνιστικής δράσης των απόμαχων της δουλεία όλα αυτά
τα χρόνια. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Θα συνεχίσουμε σταθερά σε αυτό τον δρόμο μαζί με τα παιδιά μας, μέχρι ό
πλούτος που παράγουμε να υπηρετήσει τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΠΕΣ-ΝΑΤ–
Π.Σ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ

Ο

λοκληρώθηκε και τυπικά την 1η Απρίλη 2019, από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ η πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Επιχείρηση Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού) στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έναντι του ποσού των 22 εκατ. ευρώ.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπενθυμίζουμε ότι εξαγοράστηκε το Σεπτέμβρη του 2017
από την ιταλική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία «Ferrovie Dello Stato
Italiane» έναντι τιμήματος 45 εκατ.ευρώ και με την ολοκλήρωση εξαγοράς και της εταιρείας συντήρησης σιδηροδρομικού υλικού κλείνει οριστικά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του εγχώριου σιδηρόδρομου, που ξεκίνησε το 2013 από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ.
Για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια διαδοχικές διαγραφές χρεών, που ξεπέρασαν τα 15 δισ.ευρώ
τα οποία βεβαίως τα επωμίστηκε ο ελληνικός λαός ώστε να παραδοθούν
«καθαρές» στους νέους ιδιοκτήτες, ενώ με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης χορηγείται και ετήσια επιδότηση ύψους 50 εκατ.ευρώ για το
διάστημα 2015-2020.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μ

ε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με αριθμ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504 την
1/4/2019, ενημερώνει τους ασφαλισμένους τους συνταξιούχους
και των μελών των οικογενειών τους ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 του
νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019) καταργείται οριστικά η χρήση
του έντυπου βιβλιαρίου υγείας καθώς πλέον έχει θεσπιστεί ηλεκτρονικό
σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας σε
ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.
Η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας και η κάλυψη παροχών σε
είδος και σε χρήμα, θα γίνεται με τον ΑΜΚΑ.
Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων για την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικά υδρίματα όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο).

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6/2019 ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡΤΑΚΙ
Αναχώρηση από Καρόλου 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ. Επισκεπτόμαστε το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, καταλήγουμε
στη Στενή, ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στο χωριό, το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Αναχώρηση από Καρόλου 7.30΄π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ.Επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος, ελεύθερος χρόνος
για φαγητό και βόλτα στο όμορφο κεφαλοχώρι της ορεινής Κορινθίας,
το απόγευμα επίσκεψη στο Ξυλόκαστρο για καφέ και βόλτα. Επιστροφή
στην Αθήνα.
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…

