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ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ώρα 10.30 π.μ. κτήριο του ΟΣΕ
9ος όροφος (Καρόλου 1-3)
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

Ψηφίστηκε ο αντιασφαλιστικός νόμος της κυβέρνησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 21 Φεβρουαρίου 2020 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.

Μ

Φωτογραφία από τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της 18/2/2020

ε τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε στη Βουλή την
Πέμπτη 27/2/2020 το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, την
ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι διαδήλωναν με τα Σωματεία
τους έξω από τη Βουλή.
Ο νόμος της κυβέρνησης της ΝΔ, θωρακίζει όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, όλων των κυβερνήσεων και ταυτόχρονα προετοιμάζει το
έδαφος για την επόμενη φάση της επίθεσης στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, με την πλήρη εφαρμογή του «συστήματος των τριών πυλώνων» και με
στόχο την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Άλλωστε, ο Υπουργό Εργασίας προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα κατατεθεί και σχετικό νομοσχέδιο που θα αφορά τις επικουρικές συντάξεις και τα «επαγγελματικά
ταμεία».
Όλο το προηγούμενο διάστημα πριν την ψήφιση του νόμου, η κυβερνητική
προπαγάνδα μαζί με τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια, ιδιαίτερα στις πρωινές
εκπομπές, προσπαθούσαν να πείσουν τους συνταξιούχους περί δήθεν μεγάλων
«αυξήσεων» στις συντάξεις. Μετά τα την αποκάλυψη των πραγματικών στοιχείων αναδιπλώθηκαν με εκφράσεις «το πρώτο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που
δεν έχει περικοπές».
Στην πραγματικότητα αυτό που επιβεβαιώνεται είναι αυτό που από την πρώτη
στιγμή ανέδειξαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», ότι με ψέματα και μισές αλήθειες εφαρμόζουν όλες
τις αντιασφαλιστικές νομοθετικές διατάξεις που μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί
και ισχύουν και προσθέτει νέες.
Με το νέο νομοσχέδιο παραμένουν στο ακέραιο:
• Παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010 και μετά σε κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Ό

Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, και ώρα: 10.30’ π.μ. στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βεραντζέρου 13, 1ος όροφος).
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και
ώρα 10.30΄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 2019.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2019.
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2019.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευρεθούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση στις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ώστε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο Πρόεδρος				
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

πως είναι ήδη γνωστό, στις 10/1/2020, συγκλήθηκε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Τη σύγκληση τη ζήτησε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ
μετά από εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη
Βρούτση. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι προηγήθηκε της σύγκλησης του ΣτΕ: Με
την πράξη 21/2019 η επιτροπή του άρθρου 1, παρ. 1 του νόμου 3900/2010, αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και να συγκληθεί η ολομέλεια του ΣτΕ ώστε να ξεκαθαριστεί αμετάκλητα τι θα ισχύσει για τα αναδρομικά
των συνταξιούχων και να κρίνει το σύνολο των προσφυγών και των προβλημάτων
που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια με τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και τις περικοπές σε δώρα και επιδόματα με τους νόμους 4051/2012
και 4093/2012 των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ. Η πιλοτική δίκη ζητήθηκε από την
κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ με στόχο με νέα απόφαση να ακυρωθούν
οι αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ 2287/2015 και 2288/2015 που έκριναν τις

περικοπές των παραπάνω νόμων αντισυνταγματικές. Για την ιστορία, και για να
γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι συνταξιούχοι στην επιτροπή του νόμου 3900/2010
που αποφάσισε να γίνει νέα πιλοτική δίκη συμμετείχε η πρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος
κ. Αθανάσιος Ράντος και η αντιπρόεδρος κ. Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου. Ταυτόχρονα με την απόφαση για να γίνει πιλοτική δίκη συνεπάγεται και η αναστολή
εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα. Όπως
είναι γνωστό η κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη και με τις ψήφους της ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο κ. Αθανάσιος Ράντος, τοποθετήθηκε
από την κυβέρνηση πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.Τέλος, με βάση
δημοσιεύματα στον τύπο, η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ (πιλοτική δίκη) θα
εκδοθεί μετά το Πάσχα. Τα συμπεράσματα συνάδελφοι συνταξιούχοι, δικά σας.

ενοτητα
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/1/2020
Μ

Προεδρείο

ε τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων μελών της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» πραγματοποιήθηκε η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για την κοπή της πίτας του σωματείου την
Τετάρτη 22/1/2020, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ΝΟΒΟΤΕΛ.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ενοτητασ Σ. Ραυτόπουλος κι αφού ευχήθηκε στους
συναδέλφους και στους προσκεκλημένους καλή χρονιά με υγεία και ειρήνη αναφέρθηκε
σύντομα στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί.
Χαιρετισμό απηύθυναν και τα άλλα μέλη το προεδρείου. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την
χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών (ΨΟΣ), υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου, με πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στη συνέχεια
ακολούθησαν χαιρετισμοί από συναδέλφους συνταξιούχους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων:
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Εμπόρων η πρόεδρος Γεωργία Παπαδάκου.
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ο
πρόεδρος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος.
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ ο Λέανδρος
Μάκκας, Οργανωτικός Γραμματέας και ο Μανώλης
Ραλλάκης μέλος του ΔΣ.
Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ ο Αντιπρόεδρος Σεραφείμ Γκούβας
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ ο
πρόεδρος Γιώργος Πεπόνης και ο Γενικός Γραμματέας
Τάσος Γεωργιάδης.
Από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ναυτεργατών ο πρόεδρος Γιώργος Βρανάς.
Από τον ΨΟΣ ο πρόεδρος Ευστάθιος Κολλύρης.
Αθήνα, 22/1/2020
Επίσης παραβρέθηκε ο συνάδελφος Γιάννης Παπαμιχαήλ πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Στην εκδήλωση 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 του Δ.Σ. Θεόδωρος Βελέντζας, Παναγιώτης Τσάκωνας
και Παναγιώτης Βασιλόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η Χορωδία του Ψ.Ο.Σ.

Τ

Επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
προς τον Πρόεδρο του ΟΣΕ

ο Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο ζητά συνάντηση για
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», ζητάει να ορίσετε το συντομότερο δυνατό συνάντηση
του Προεδρείου του Συνδέσμου μας μαζί σας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:
• Σε 241 συναδέλφους μας, μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον ΟΣΕ 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, μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα. Θα
θέλαμε να γνωρίζουμε τη θέση σας για το ζήτημα αυτό και τι σκοπεύετε να
κάνετε ώστε να δοθεί λύση σε αυτή την κατάφορη αδικία που υπέστησαν
οι συνάδελφοι με ευθύνη των υπηρεσιών του ΟΣΕ και των προηγούμενων
Διοικήσεων.
• Από τον 10ο μήνα του 2017 εκκρεμεί η έκδοση των νέων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Έκτοτε και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στη
Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα, παρά τις κατά
καιρούς θετικές τους διαβεβαιώσεις. Ζητάμε την παρέμβασή σας στη Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ώστε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
• Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στον ΟΣΕ έγινε περικοπή πέραν
του 25% των αποδοχών των συναδέλφων. Έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές
αποφάσεις που δικαιώνουν συναδέλφους συνταξιούχους. Για το λόγο αυτό,
θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πώς και πότε θα επιστραφούν τα χρήματα
στους συναδέλφους.
Αναμένοντας τον ορισμό της συνάντησής μας, είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Θεσσαλονίκη, 23/1/2020

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και σε άλλες πόλεις της χώρας μας.
Στις εκδηλώσεις αυτές οι συνάδελφοι, εκτός από την ανταλλαγή ευχών για
καλή χρονιά με υγεία, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τα οξυμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως συνταξιούχοι τόσο για τα γενικότερα
όσο και για τα ειδικότερα σαν σιδηροδρομικοί.
Οι εκδηλώσεις έκλειναν με την ευχή, του χρόνου να είμαστε όλοι ξανά μαζί.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις αυτές.

Περισσότερη ενημέρωση στην ηλεκτρονική σελίδα μας www.trenotita.gr
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Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Λαμία, 13/1/2020
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Βόλος, 14/1/2020

Λάρισα,
15/1/2020
Λαμία,
9/1/2019

Τρίπολη, 17/1/2020

Κατερίνη, 24/1/2020

Πάτρα, 28/1/2020

Άργος, 30/1/2020

Κόρινθος, 4/2/2020

Αμφίκλεια, 19/1/2020

Πύργος, 29/1/2020

Καλαμάτα, 29/1/2020

Διακοφτό, 5/2/2020
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ενοτητα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ο Σωματείο μας ενημερώθηκε από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ ότι
από 1/1/2020 στον υπολογισμό του εφάπαξ των συνταξιούχων σιδηροδρομικών θα συμπεριλαμβάνονται και οι δευτερεύουσες απολαβές, βάση της πρόβλεψης του άρθρου 9 του καταστατικού του πρώην
Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ που εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ, και
την αριθμ. Πρωτ. Φ30269/15083/Δ16394/21/5/2019 εγκύκλιο προς τον
Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ του πρώην Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου.
Θεωρούμε την απόφαση της Διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ θετική για τον
υπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών στο εφάπαξ των συνταξιούχων σιδηροδρομικών από 1/1/2020 παίρνοντας υπόψη ότι οι συνάδελφοι έχουν καταβάλει εισφορές.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» με έγγραφό του 17/2/2020, ζήτησε
συνάντηση με το Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου
για να του εκθέσουμε τις θέσεις μας για τον υπολογισμό στο εφάπαξ των
δευτερευουσών απολαβών και την απονομή της διαφοράς που προκύπτει στους συναδέλφους που ήδη τους έχει καταβληθεί το εφάπαξ χωρίς
να έχουν υπολογιστεί οι δευτερεύουσες απολαβές και αποχώρησαν για
συνταξιοδότηση από 1/9/2013 και μετά.
Στο μεταξύ ο κ. Κωνσταντίνου παραιτήθηκε από Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ και στη θέση του ορίστηκε ο Υποδιοικητής κ. Επαμεινώνδας Ατσαβές που το Σωματείο μας θα επιδιώξει συνάντηση μαζί του.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που τους έχει χορηγηθεί το εφάπαξ
χωρίς τον υπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών και έχουν αποχωρήσει για συνταξιοδότηση από 1 Σεπτεμβρίου 2013 και ΜΕΤΑ, να
επικοινωνήσουν με το Σωματείο και να μην ακούνε τους διάφορους μεσάζοντες των δικηγορικών γραφείων.
Το Σωματείο μας συγκροτημένα και αγωνιστικά, μαζί με τους συναδέλφους, θα διεκδικήσει την απονομή των δευτερευουσών απολαβών για
όλους τους συναδέλφους που τους έχει χορηγηθεί το εφάπαξ χωρίς τον
υπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών.

Ψηφίστηκε ο αντιασφαλιστικός
νόμος της κυβέρνησης
Συνέχεια από σελίδα 1

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Καταργείται οριστικά η 13η και η 14η σύνταξη, μαζί και το ΕΚΑΣ.
Καταργεί ακόμη και αυτή την κουτσουρεμένη «13η σύνταξη» που δόθηκε
τον Μάη 2019.
Η «εθνική σύνταξη» παραμένει στα 340 – 384 ευρώ με 15 και 20 χρόνια
εργασίας αντίστοιχα, ενώ το κράτος εγγυάται μόνο αυτή. Όποιος λάμβανε
πάνω από δύο συντάξεις θα λαμβάνει στο εξής μόνο μία «εθνική σύνταξη».
Παραμένει σε ισχύ για τους παλιούς συνταξιούχους η «θανατηφόρα» προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου.
Οι συνταξιούχοι που έχουν συνολικά μέχρι 30 χρόνια εργασίας και 9000
ένσημα δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Η σύνταξή τους παραμένει
ίδια όπως επανυπολογίστηκε με το ν.4387/2016.
Για τους συνταξιούχους με πάνω από 9000 ένσημα θα προκύψει μια μικρή
αύξηση που θα αποδοθεί σε βάθος πενταετίας.
Όλες οι συντάξεις παραμένουν παγωμένες τουλάχιστον μέχρι το 2022.
Μετά το 2022 η ονομαστική τους αύξηση δεν θα ξεπερνά τον δείκτη τιμών
καταναλωτή (επίσημο πληθωρισμό).
Η ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό) στον ΕΦΚΑ, ανοίγει το δρόμο της
κοινωνικής ασφάλισης στα «νύχια» των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, αρχίζοντας από τις επικουρικές το 2021 και βάζουν στο χέρι τα αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ περίπου 8 δις ευρώ.
Για φέτος η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις μειώνεται κατά 221εκ. ευρώ.
Επίσης υπάρχει η δέσμευση πως η συνολική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ
θα συνεχίσει να μειώνεται από το 17,3% το 2016 όταν ψηφίστηκε ο νόμος
Κατρούγκαλου, στο 13% του ΑΕΠ το 2025.

Πάνω από μια δεκαετία όλοι οι συνταξιούχοι βιώνουμε τις θανατηφόρες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που υποστήκαμε μείωση των εισοδημάτων μας από
20-60%. Πάνω από 80 δις ευρώ μας άρπαξαν με τις περικοπές στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις μας και την 13η & 14η σύνταξη καθώς και 40δις ευρώ
με το PSI. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση και οι εργοδοτικές οργανώσεις όπως
ο ΣΕΒ, πανηγυρίζουν για το νόμο, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τη δύναμη
των εργαζόμενων και των συνταξιούχων που ανέδειξε η μεγάλη επιτυχία της
απεργίας στις 18/2/2020 και τα μαζικά συλλαλητήρια τόσο στην Αθήνας όσο
και στις άλλες πόλεις της χώρας, που έστειλαν αγωνιστικό μήνυμα ενίσχυσης
της πάλης για δημόσια, υποχρεωτική, καθολική κοινωνική ασφάλιση, για σύγχρονα ασφαλιστικά δικαιώματα, αυξήσεις στις συντάξεις, δωρεάν υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
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Συγκέντρωση για Τοπικό Παράρτημα
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στην Φθιώτιδα
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.30΄π.μ.
συγκέντρωση – συνεστίαση στη Λέσχη του ΟΣΕ
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του
2020 που έγινε στη Λαμία, εκφράστηκε, από πολλούς συναδέλφους μας, ,
η ανάγκη και η επιθυμία να δημιουρ-γηθεί και να λειτουργήσει Τοπικό Παράρτημα του Σωματείου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στη Λαμία. Παρά τις όποιες νομικές δυσκολίες, εκφράστηκε η θέληση και από την πλευρά της Διοίκησης
του Σωματείου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ώστε οι συνάδελφοι να προχωρήσουν
με ουσιαστικές δημο-κρατικές και συλλογικές διαδικασίες στην ανάδειξη
τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργίας Τοπικού Παραρτήματος
Φθιώτιδας.
Ακολούθησε σύσκεψη των συναδέλφων όπου ορίστηκε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από τους Μαθέ Δημήτρη, Μπακώση Νικόλαο και
Πάτρα Γιάννη, οι οποίοι ανέλαβαν τα οργανωτικά θέματα και καλούν τους
Συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς του Νομού Φθιώτιδας, που είναι μέλη της
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στον Νομό, σε συγκέντρωση και συνεστίαση την Τετάρτη
18 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.30΄π.μ. στη Λέσχη του ΟΣΕ στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
• Ορισμός ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης και εγγραφές νέων μελών.
• Εκλογές για την ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Παραρτήματος της
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στη Λαμία.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει γεύμα, με συμβολική
τιμή 5 ευρώ για τη «δημιουργία» ενός αποθεματικού για το ταμείο του νέου
Παραρτήματος.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ 2016
ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τ

ον Ιούνιο 2016, έγιναν περικοπές στις επικουρικές συντάξεις
που το άθροισμα κύριας και επικουρικής ήταν πάνω από 1300
ευρώ.
Οι περικοπές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο συναδέλφους
που είχαν φύγει από το 2008, 2009 και ΜΕΤΑ, και ξεκινούσαν από
90 ευρώ και πάνω. Αυτές οι περικοπές προβλέπονταν στο νόμο
Κατρούγκαλου. Με τις περικοπές αυτές συν τις προηγούμενες, οι
επικουρικές συντάξεις έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Στη συνάντηση
που είχε η ΣΕΑ και το Σωματείο μας με τον Υπουργό Εργασίας κ.
Γιάννη Βρούτση, είχε τεθεί το ζήτημα και μας είχε απαντήσει ότι θα
αποκατασταθούν οι περικοπές αυτές που έγιναν τον Ιούνιο 2016,
από 1/10/2019 και όχι από τον Ιούνιο 2016 που έγιναν οι περικοπές
και τα αναδρομικά που προκύπτουν από 1/10/2019 μέχρι την
υλοποίηση θα δοθούν εφάπαξ.
Όσον αφορά τις προηγούμενες περικοπές με παλαιότερους νόμους
που είχαμε υποστεί, για την κυβέρνησης είναι καλώς γινόμενα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2020:
ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΑΣ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ

Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30π.μ. με ενδιάμεση στάση για καφέ, συνεχίζουμε περνώντας από το Λεβίδι, άφιξη στην ΚΑΣΤΡΙΑ, επίσκεψη στο Σπύλαιο,
χρόνος για φαγητό στο ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ. Επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα με
ενδιάμεση στάση για καφέ.
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.

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…

