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Μένουμε δυνατοί, μένουμε υγιείς στις συνθήκες της πανδημίας
Τα δικαιώματά μας, οι ανάγκες μας,
οι διεκδικήσεις μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα

Ο

ι συνθήκες που βιώνουμε αυτήν την άνοιξη με την πανδημία του κορονοϊού είναι πρωτόγνωρες κι είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε γεροί και
δυνατοί για να συνεχίσουμε τον αγώνα για τα δικαιώματά και τις ανάγκες που
έχουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε
για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, το μόνο ικανό να αντιμετωπίσει κάθε πανδημία. Να εμποδίσουμε τα όποια αντιλαϊκά μέτρα σχεδιάζονται σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των λαϊκών στρωμάτων.
Σ’ αυτόν τον αγώνα που αφορά την υγεία, τη ζωή, το δικαίωμα στη δουλειά,
για μισθούς και συντάξεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες μας, την καθημερινή
μας επιβίωση είμαστε αλληλέγγυοι, πρώτα απ’ όλα, σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τις καθαρίστριες, τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, στα σούπερ μάρκετ, στις ταχυμεταφορές.
Συνεχίζουμε τον αγώνα, προβάλουμε τα αιτήματά μας, γιατί οι ανάγκες, τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις μας δεν θα μπουν σε καραντίνα. Αυτή την κρίσιμη
στιγμή και τα μεγάλα προβλήματα που είναι μπροστά μας, διεκδικούμε:
Συνέχεια στη σελίδα 3

Θετική εξέλιξη για τον υπολογισμό των
δευτερευουσών απολαβών στο Εφάπαξ

Με έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
υπογράφει ο Υπουργός κ. Ιωάννης Βρούτσης προς τη διοίκηση και τις
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, δίνεται πολιτική λύση στο θέμα των δευτερευουσών απολαβών στο Εφάπαξ για τους συναδέλφους που αποχώρησαν για συνταξιοδότηση από 1/9/2013 και μετά και ενημερώνουμε
όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους που τους αφορά το θέμα ότι
δεν χρειάζεται να κάνουν αιτήσεις ή να προσφεύγουν σε δικηγόρους.
Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ συζήτηση για τον υπολογισμό των
δευτερευουσών απολαβών στο Εφάπαξ. Ο καθένας προσπαθεί να πείσει
ότι αυτός και μόνο προσπάθησε για να λυθεί το θέμα.
Χωρίς να υποτιμάμε ή να μηδενίζουμε ενέργειες που έγιναν από συναδέλφους, μεμονωμένα ή και συλλογικά, πιστεύουμε ότι ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να κρίνει τις δράσεις όλων μας με βάση την εμπειρία που
έχει (εξάλλου σε συνταξιούχους απευθύνονται).
Το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θέλει να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους υπεύθυνα για την πορεία του θέματος και
την δράση του Σωματείου μας σε αυτό.
• Καθοριστικό ρόλο για τη θετική εξέλιξη του θέματος έπαιξε η εγκύκλιος αριθμ. πρωτ. Φ30269/15083/Δ16.394 /21-5-2019, του πρώην
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου
Πετρόπουλου.
• Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» με το υπ’αριθμ. πρωτ. 692/27-2-2019, προς τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Νικόλαο Μπρίκη, έθετε το θέμα των δευτερευουσών απολαβών στον υπολογισμό του Εφάπαξ.
• Επίσης με το υπ’αριθμ. πρωτ.718/17-2-2020 προς τον Διοικητή του
ΕΤΕΑΕΠ κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου, επανήλθαμε για το θέμα
μιας και είχε τοποθετηθεί νέα Διοίκηση.
• Στις 9-3-2020 το Σωματείο μας έστειλε εξώδικο στην Διοίκηση του

Συνέχεια στη σελίδα 3

Η φωνή των μάχιμων υγειονομικών και δική μας φωνή
για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων μας
Εκατοντάδες υγειονομικοί, σε όλη τη χώρα, συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στις 7 του
Απρίλη, Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία, αλλά και στις 28 του Απρίλη μαζί με πλειάδα
σωματείων εργαζομένων, συνταξιούχων, μαζικών φορέων και συλλογικοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ», με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη μέγιστη ευγνωμοσύνης προς αυτούς
που δίνουν τη μάχη να κρατήσουν ζωντανούς τους συνανθρώπους μας.
Εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε όλους τους υγειονομικούς που είναι στην πρώτη γραμμή
του αγώνα ενάντια στην πανδημία του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, στηρίζοντας τα αιτήματά τους για
την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, των εργαζομένων και όλου του λαού. Στις κινητοποιήσεις
η φωνή των μάχιμων υγειονομικών έγινε φωνή όλων μας: Η υγεία είναι αγαθό και όχι
εμπόρευμα.
Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της μάχης απέναντι στην πανδημία και που έχουν τη στήριξη όλου του λαού, απαίτησαν:
Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών. Πλήρης επίταξη άνευ Φωτογραφία από κινητοποίηση γιατρών στο Υπουργείο Υγείας
όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού
τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.

ενοτητα
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«ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Έ

Φωτογραφία από την επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς

κλειναν και υποβάθμιζαν Νοσοκομεία οι δήθεν υποστηρικτές του δημόσιου
συστήματος υγείας. Θυμούνται άραγε στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ τι έπραξαν
από το 2013 σε «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»;
Κλείσιμο Νοσοκομείων, συγχωνεύσεις, απολύσεις υγειονομικών, μεταφορά γιατρών και νοσηλευτών σε άλλα Νοσοκομεία, με τον τότε Υπουργό Υγείας Άδωνη
Γεωργιάδη να δηλώνει ότι ένιωθε ότι του κλέβει τη δόξα η τρόικα και ο Τόμσεν.
Αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά πίσω, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή λίγους μήνες πριν εκδηλωθεί η πανδημία, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων, φάγανε ξύλο και δακρυγόνα από τα ΜΑΤ, αντιδρώντας στην ημερίδα που διοργάνωνε στο Ζάππειο, το
προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Πατούλης μαζί με επιχειρηματίες της υγείας, Τραπεζίτες και Βουλευτές της κυβέρνησης, θέλοντας να ξεπουλήσουν τη δημόσια υγεία στου ιδιώτες με τη δημιουργία των επονομαζόμενων ΣΔΙΤ.
Κανένας δεν είχε συγκινηθεί από όλες τις κυβερνήσεις όταν οι γιατροί φώναζαν,
διεκδικούσαν προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού, μιλούσαν για τα
τεράστια προβλήματα που υπήρχαν στα Δημόσια Νοσοκομεία, το 45 με 50% των
οργανικών θέσεων είναι κενές, λείπουν χιλιάδες γιατροί και υγειονομικοί. Το 25%
των ΜΕΘ ήταν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού και λειτουργούσαν 650 αντί
για 3.500 που θα έπρεπε να λειτουργούν σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (Π.Ο.Υ). Να σημειώσουμε ότι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν νοσηλεύουν
κρούσματα κορονοϊού. Μεγαλομέτοχοι ιδιωτικών θεραπευτηρίων και λοιπές διασημότητες νοσηλεύονται στο Δημόσιο ΕΣΥ το οποίο και κάνει το χρέος του απέναντι σε όλους, σε αντίθεση με ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να προωθήσει για υγεία
πολλών ταχυτήτων. Ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι σαν ευπαθής ομάδα του πληθυσμού,
οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, έχουν υποχρέωση να στηρίξουν το Δημόσιο
Σύστημα Υγείας που παρά τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τις καθυστερήσεις, είναι
το ΜΟΝΑΔΙΚΟ καταφύγιο όταν το χρειαστούνε και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα
με την υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
Αξιώνει «δανεισμό» και «ενοικίαση» εργαζομένων!

Έ

να σύγχρονο σκλαβοπάζαρο -μέσω της γενίκευσης αντεργατικών
μορφών όπως ο «δανεισμός» και η «ενοικίαση» εργαζομένων- αξιώνουν οι βιομήχανοι, καθώς το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του
αξιοποιούν την πανδημία για να επεκτείνουν τον εργασιακό μεσαίωνα και
τις άθλιες εργασιακές σχέσεις.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) βαφτίζει «συνεργασία μεταξύ
επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας» το δουλεμπόριο
και προτείνει να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας στους τομείς που,
λόγω της συγκυρίας, εμφανίζουν αύξηση εργασιών, από το πλεονάζον
προσωπικό των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μείωση εργασιών.
Ο ΣΕΒ προτείνει τρεις μορφές που θα μπορούσε να λάβει η επέκταση της
«συνεργασίας» μεταξύ των επιχειρήσεων:
- Η πρώτη αφορά «στην κάλυψη των αναγκών με τη μεταφορά εργαζομένων μέσω σχημάτων ''δανεισμού'', ένα σχήμα το οποίο ήδη προβλέπεται
από τη νομοθεσία και εφαρμόζεται είτε ενδοομιλικά, είτε μέσω Εταιριών
Προσωρινής Απασχόλησης».
- Η δεύτερη αφορά «συνεργασίες μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, με
προσωπικό προμηθευτών ή πελατών το οποίο βρέθηκε, λόγω της συγκυρίας, εκτός εργασίας, ιδιαίτερα όταν δεν καλύπτεται από τις προστατευτικές διατάξεις των πρόσφατων μέτρων.
- Η τρίτη αφορά «την επέκταση υφιστάμενων επιχειρηματικών συνεργασιών σε τμήματα της παραγωγής και διανομής προϊόντων για λογαριασμό
τρίτων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια χρήση του μοντέλου της υπεργολαβίας.
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Υπόμνημα της ΣΕΑ στις 24/3/3020
στον Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
για επείγοντα προβλήματα των συνταξιούχων
Κ. ΥΠΟΥΡΓΈ:
Οι συνταξιουχικές οργανώσεις, πολλές φορές έχουμε θέσει σε εσάς, όλα
τα προβλήματα των συνταξιούχων.
Θεωρούμε ότι όλα τα αιτήματά μας είναι δίκαια και τα διεκδικούμε στο
σύνολό τους, γιατί όλες οι περικοπές που οι συνταξιούχοι υποβλήθηκαν
για δέκα τώρα χρόνια είναι άδικες.
Αυτή την περίοδο που η χώρα μας μαστίζεται από την πανδημία, υπάρχουν ορισμένα πολύ επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι.
Προβλήματα που ανήκουν στην δική σας αρμοδιότητα και απευθυνόμαστε σε εσάς για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα που αφορούν
την υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα έχουμε θέσει με υπόμνημά
μας στον υπουργό υγείας.
Το πρώτο: όπως σας είναι γνωστό για αρκετά μεγάλο διάστημα δεκάδες
χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση απόδοσης της σύνταξής τους, ένα μέρος από αυτούς παίρνει μόνο προσωρινή σύνταξη και
ένα μέρος τους δεν έχει λάβει ούτε αυτή. Οι δικαιούχοι αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και δυσκολίες. Γι αυτό θεωρούμε σωστό να δοθεί από εσάς εντολή, από τα χρήματα που δικαιούνται
και θα τα λάβουν αναδρομικά, ένα μέρος από αυτά, να τους αποδοθεί
άμεσα για τις αυξημένες ανάγκες αυτής της περιόδου.
Το δεύτερο: όλοι οι συνταξιούχοι τα χρόνια της κρίσης είχαν θανατηφόρες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές τους, σε κύριες, επικουρικές
συντάξεις, αφαίρεση του ΕΚΑΣ, σε κοινωνικές παροχές κ.α. Οι συντάξεις τους μειώθηκαν δραματικά και βρίσκονται κοντά στα προνοιακά
βοηθήματα. Είναι σωστό και δίκαιο μπροστά στις απαιτήσεις της κατάστασης, αλλά και του Πάσχα, η κυβέρνηση να αποδώσει σε όλους τους
συνταξιούχους κανονικά το δώρο τους.
Μετά τιμής
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ–OAEE–ΔΗΜΟΣΙΟΥ–ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ–ΕΛΤΑ–ΟΣΕ–
ΠΕΣ ΝΑΤ–ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ–ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ–ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ–ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Π

ερισσότεροι από 1.131.646 ανέρχονται οι άνεργοι στη χώρα μας
το Μάρτη 2020, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ. Ο παραπάνω
αριθμός προκύπτει αθροιστικά από τους 1.071.409 αναζητούντες εργασία και από τους 60.237 μη αναζητούντες εργασία.
Οι άνεργοι τον Μάρτη σε σχέση με το Φλεβάρη, αυξήθηκαν κατά 1.167
άτομα ή 0,10%, ενώ σε σχέση με τον Μάρτη του 2019 οι άνεργοι το φετινό Μάρτη 2020, έχουν αυξηθεί κατά 55.307 ή κατά 5,14%.Από τους
αθροιστικά 1.131.646 ανέργους, οι 714.623 είναι γυναίκες.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το μήνα Μάρτη 2020 ανέρχονται σε 184.252 άτομα, από τα οποία οι 135.217 (ποσοστό 73,39%)
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 49.035 (ποσοστό 26,61%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άντρες
ανέρχονται σε 86.718 (ποσοστό 47,06%) και οι γυναίκες σε 97.534
(ποσοστό 52,94%). Όπως προκύπτει, το επίδομα ανεργίας λαμβάνει
μόλις 1 στους 6 ανέργους.

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Συνέχεια από σελίδα 1

Μένουμε δυνατοί, μένουμε υγιείς
στις συνθήκες της πανδημίας
Τα δικαιώματά μας, οι ανάγκες μας,
οι διεκδικήσεις μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα
Συνέχεια από σελίδα 1

•

Την άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη βάση με στελέχωση όλων των αναγκών της δημόσιας υγείας.
• Να ανοίξουν όλες οι δομές, τα νοσοκομεία που έκλεισαν, οι κλειστές κλίνες
ΜΕΘ, οι ανενεργές δομές πρωτοβάθμιας υγείας σε 24ωρη λειτουργία.
• Να εφοδιαστούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα φάρμακα, υλικά και
μέσα προστασίας για το προσωπικό και τους ασθενείς.
• Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα εκπληρώνει
τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού και όχι τα κέρδη των λίγων.
• Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, νομοθετική ρύθμιση της 13ης
και 14ης σύνταξης.
• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, δίκες και αγωγές όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες και επικουρικές συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους.
• Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όσους εκκρεμεί η
καταβολή τους.
• Να αποδίδονται τα εφάπαξ και οι επικουρικές συντάξεις ανεξάρτητα από
την έκδοση της οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης, άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.
• Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα-κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με
ανακεφαλαιοποίησή τους.
Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά.

Περισσότερη ενημέρωση στην ηλεκτρονική σελίδα μας www.trenotita.gr

ΕΦΚΑ και στον Διοικητή κ. Χρήστο Χάλαρη, μετά την ένταξη του
ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ με το νόμο 4060/28-2-2020, που με σαφήνεια
και αναλυτικά αναδείξαμε το θέμα και καλούσαμε τη Διοίκηση του
ΕΦΚΑ να δώσει λύση.
• Στις 10-3-2020 το Σωματείο μας μαζί με συναδέλφους, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ Ακαδημίας 22, και
ζήτησε συνάντηση με τον κ. Χρήστο Χάλαρη. Παρά την επιμονή
μας δεν έγινε η συνάντηση με τον κ. Χάλαρη λόγω φόρτου εργασίας
όπως μας είπαν. Το προεδρείο του Σωματείου μας συναντήθηκε με
τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Νίκο Παγώνη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το θέμα βρίσκεται στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη
Βρούτση και ότι από τον Υπουργό περιμένουμε απάντηση.
• Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ30269/2231/Δ.16.83/8-4-2020 έγγραφο
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που υπογράφει ο Υπουργός κ. Ιωάννης Βρούτσης, δίνεται πολιτική λύση στο
θέμα και ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους
που τους αφορά το θέμα ότι δεν χρειάζεται να κάνουν αιτήσεις ή να
προσφεύγουν σε δικηγόρους. (Το έγγραφο σε διπλανή στήλη).
Τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν στο site μας (www.trenotita.gr).
Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί το θέμα μέχρι την οριστική διευθέτησή του, δηλαδή, την υλοποίηση του επανυπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών στο Εφάπαξ για τους συναδέλφους που αποχώρησαν
για συνταξιοδότηση από 1/9/2013 και μετά.
Αυτές είναι οι ενέργειες και η προσπάθεια που έκανε το Σωματείο μας
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ώστε να λυθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα.
Επομένως, έχουμε δικαίωμα σαν Σωματείο να ρωτήσουμε αυτούς που
λένε ότι αγωνίστηκαν γι αυτό το πρόβλημα, πού ήτανε όταν η «ΕΝΟΤΗΤΑ» έκανε συγκεντρώσεις στην Καρόλου, στο ΕΤΕΑΕΠ, στο Υπουργείο Εργασίας και τελευταία στις 10-3-2020 στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ;.
Εκτός και αν εννοούν ότι αγωνίστηκαν μπαινοβγαίνοντας στα μεγαλοδικηγορικά γραφεία.
Θέλουμε να βάλουμε σε όλους τους καλοπροαίρετους συναδέλφους
ένα ερώτημα: Ποια τακτική δικαιώθηκε;
Αυτή που έλεγαν να πάμε στα μεγαλοδικηγορικά γραφεία να καταβάλουμε 500 ευρώ για την ένσταση στο Ταμείο, ενώ μπορούσαμε να την
κάνουμε μόνοι μας και που στη συνέχεια μας καλούσαν να υπογράψουμε εργολαβικά με αμοιβή 10%;
Ή η τακτική της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που προσπάθησε να δοθεί πολιτική
λύση για όλους τους συναδέλφους που αφορά το πρόβλημα όπως και
έγινε;
Απορία μας προκαλεί το γνωστό εργοδοτικό στέκι στο διαδίκτυο, που
ακόμη και τώρα, μετά την πολιτική λύση που δόθηκε, δίνει πολλά συγχαρητήρια στο συγκεκριμένο μεγαλοδικηγορικό γραφείο που στήριξε,
όπως λέει, τους συνταξιούχους σε όλες τις παραστάσεις και συνέταξε τα
υπομνήματα που χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ αυτών και του Σωματείου
μας.
Το αναπάντητο ερώτημα είναι αν έγινε προσφυγή για κάποιο συνάδελφο ή για συναδέλφους στα διοικητικά δικαστήρια ή απλώς καλούσαν
τους συναδέλφους να υπογράψουν εργολαβικό για να εισπράξουν το
10% χωρίς να έχουν προσφύγει.
Και με την ευκαιρία, γιατί το συγκεκριμένο διαδικτυακό στέκι δεν ανάφερε την πηγή από όπου πήρε το έγγραφο του κ. Βρούτση, που ήταν το
site της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» καθώς και το Δελτίο Τύπου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
που αναφέρονταν στο συγκεκριμένο θέμα; Αλλά αυτή είναι η πάγια τακτική του συγκεκριμένου blog. Δικαίωμά τους όπως και δικαίωμα δικό
μας να τους ασκούμε κριτική.
Τι νόημα έχει η φράση που γράφουν μόνιμα στο blog τους «Για μερικούς
η ελευθερία της έκφρασης εξαντλείται μόνο σε αυτούς που συμφωνούν
μαζί τους…»; Όσον αφορά την «ΕΝΟΤΗΤΑ» αυτή η τοποθέτηση αφορά τους ίδιους.
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Πρωτομαγιά 2020:
Οι αγώνες μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα

φ. 148 / ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» σας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 4 Μάη
2020, τα γραφεία του Σωματείου μας θα είναι ανοιχτά από τις 9.00
π.μ. έως τις 1.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Σωματείου για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αν κάποιος συνάδελφος θέλει να
έρθει στα γραφεία του Σωματείου, μπορεί αλλά πρέπει να παίρνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Το καφεδάκι που είχαμε καθιερώσει κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ δεν θα πραγματοποιείται και θα σας ενημερώσουμε με βάση τις συνθήκες πότε θα
το ξανασυνεχίσουμε

Σύνταγμα 2020, Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ

Από την ανακοίνωση που εξέδωσε η «ΕΝΟΤΗΤΑ»
«...Η 1η του Μάη, ημέρα μνήμης και αγώνα για όλους τους εργαζόμενους,
τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες, σε όλο
τον κόσμο. Η φετινή Πρωτομαγιά, βρίσκει τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας και σε όλο τον
κόσμο εν μέσω μιας πανδημίας. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι
είναι για μια ακόμη φορά τα μεγάλα θύματα αυτής της πανδημίας. Ο
φετινός εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει να βρει τους
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα που ζουν από
πρώτο χέρι τις συνέπειες τις πανδημίας και συνειδητοποιούν ότι η
επόμενη μέρα θα είναι πιο αντεργατική, με στόχο να φορτωθούν στην
πλάτη τους τα σπασμένα της κρίσης, πιο αποφασισμένους να δώσουν
μάχες και να δυναμώσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής τους
και να οικοδομήσουν τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς φτώχια,
εκμετάλλευση, εξαθλίωση, πολέμους και κρίσεις. Σε αυτόν τον αγώνα,
σ’ αυτόν το δρόμο που περπάτησαν χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι
πρωτοπόροι αγωνιστές της τάξης μας, θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια
τους τη ζωή, δηλώνουμε όλοι εμείς την απόφασή μας να αγωνιστούμε
μέχρι την τελική νίκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα, προβάλουμε τα αιτήματά
μας, γιατί οι ανάγκες, τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις μας δεν θα
μπουν σε καραντίνα...»

53 χρόνια μετά την 21η Απρίλη 1967

Γ

ια το λαό μας, η 21η Απριλίου 1967 είναι μέρα μνήμης της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, δεν έγινε τυχαία και δεν ήταν έργο μερικών
«επίορκων αξιωματικών», όπως οι αναθεωρητές της ιστορίας υποστηρίζουν.
Γεννήθηκε στο ανελεύθερο, αυταρχικό και αντικομουνιστικό κράτος που οικοδομήθηκε στη χώρα μας μετά τη λήξη του εμφύλιου πολέμου. Το πραξικόπημα
επιβλήθηκε, για να ανακόψει το λαϊκό κίνημα, που απαιτούσε βαθύτερες αλλαγές και άμεσα μέτρα εκδημοκρατισμού. Επιβλήθηκε για να δοθεί λύση στο
Κυπριακό, προς όφελος των ιμπεριαλιστών, των ΗΠΑ & του ΝΑΤΟ. Επιβλήθηκε γιατί η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την
προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μεσογείου.
Η επτάχρονη στρατιωτική δικτατορία, που επιβλήθηκε την 21η Απριλίου του
1967, εδραιώθηκε στηριζόμενη στη ωμή βία, τις διώξεις, τις συλλήψεις, τις
εκτοπίσεις και φυλακίσεις των πολιτικών αντιπάλων της.
Στις 23 Ιούλη του 1974 η Χούντα κάτω από την πίεση του αντιδικτατορικού
κινήματος, με κορυφαία στιγμή την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, κάτω
από την διεθνή απομόνωση στην οποία είχε περιέλθει και φυσικά κάτω από
το βάρος της προδοσίας της Κύπρου, κατέρρευσε, παραδίνοντας την εξουσία
στους αστούς πολιτικούς, μετά την γνωστή συμφωνία ανάμεσα στη Χούντα,
τον αστικό πολιτικό κόσμο και τους Αμερικάνους.
Κάποιοι, ισχυρίζονταν πως οι αγώνες κατά της δικτατορίας έχουν δικαιωθεί
και πως ζούμε σήμερα στην «καλλίτερη Δημοκρατία» που είχε ποτέ η Χώρα.
Η οικονομική κρίση και τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα της τελευταίας 10ετίας
έδειξαν πόσο αβάσιμοι ήταν οι ισχυρισμοί αυτοί. Κάνουν πως ξεχνούν πως ο
αντιδικτατορικός αγώνας, είχε και κοινωνικό περιεχόμενο που εκφράστηκε με
το σύνθημα «ΨΩΜΙ –ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και αντιϊμπεριαλιστικό προσανατολισμό, που εκφράστηκε με το «ΕΞΩ οι ΗΠΑ- ΕΞΩ το ΝΑΤΟ».
53 Χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, ο αγώνας για
δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, ο αγώνας για χειραφέτηση των εργαζομένων, ο αγώνας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και της νεολαίας ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» σε συνθήκες πανδημίας

Σ

ήμερα, την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας που χτυπάει και τη χώρα
μας, το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες με
την πανδημία του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ και ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας, αναπροσάρμοσε τον τρόπο δράσης του. Ματαίωσε
την προγραμματισμένη εκδρομή (29 Μαρτίου), ανέβαλε την ετήσια Γενική
Συνέλευση ( 31 Μαρτίου) και καθιέρωσε την επικοινωνία των μελών με το
σωματείο να πραγματοποιείται είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
είτε τηλεφωνικά.
Χωρίς να αφήσουμε τον φόβο να κυριαρχήσει, περιορίσαμε, όπως ο καθένας μας, τις αχρείαστες μετακινήσεις, αποφύγαμε τον συγχρωτισμό, μείναμε
σπίτι παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τις
οδηγίες των επιστημόνων και ιδιαίτερα των νοσοκομειακών γιατρών που
έδωσαν και δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή.
Απέναντι στην κυβέρνηση που τονίζει σε όλους τους τόνους την «ατομική ευθύνη» για να κρύψει τις δικές της ευθύνες, ενώσαμε την φωνή μας
με τους μαχόμενους υγειονομικούς στηρίζοντας το εθνικό σύστημα υγείας.
Ενώσαμε τη φωνή μας διεκδικώντας προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού, να ανοίξουν όλες οι δομές, τα νοσοκομεία που έκλεισαν, οι
κλειστές κλίνες ΜΕΘ, οι ανενεργές δομές πρωτοβάθμιας υγείας σε 24ωρη
λειτουργία, να εφοδιαστούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα φάρμακα,
υλικά και μέσα προστασίας για το προσωπικό και τους ασθενείς.
Η δράση μας ως ΔΣ, όμως, τόσο για τα ειδικότερα όσο και τα γενικότερα
προβλήματα που μας απασχολούν ως συνταξιούχους και όχι μόνο, συνεχίστηκε αμείωτη.
Την ώρα που η εφημερίδα μας θα φτάνει στο σπίτι κάθε συναδέλφου, εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα μέλη του σωματείου μας και οι οικείοι τους,
όπως και ολόκληρος ο λαός μας θα βγουν στον μέγιστο βαθμό αλώβητοι
και από αυτή τη δοκιμασία.
Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, θα περάσουμε νικηφόρα και αυτή τη
σκληρή δοκιμασία, όρθιοι και υγιείς.

Η

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ιταλικών συμφερόντων Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν ανανέωσε
τις Συμβάσεις Εργασίας σε 75 εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονταν
στην Εταιρεία, στα Εργοστάσια και στα Μηχανοστάσια επί τρία χρόνια
και αναμένεται να μην επαναφέρουν, το επόμενο διάστημα, ακόμη 50
εργαζόμενους οι οποίοι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία. Το
ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» καταγγέλλει τη Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που
την 1η του Μάη 2020 προχώρησε στις απολύσεις αυτές στέλνοντας στην
ανεργία νέους συναδέλφους που εξειδικεύτηκαν στο Σιδηροδρομικό
αντικείμενο για τρία χρόνια. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων που κάποιοι γνωστοί μας παπαγάλιζαν ότι πρόκειται για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Καλούμε την κυβέρνηση
να παρέμβει για να ανακληθούν οι απολύσεις των εργαζομένων, δεν
μπορεί να επιχορηγεί την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με 750.000.000 ευρώ για να απολύει εργαζόμενους και μάλιστα σε καθεστώς πανδημίας.

