Αρ. Φύλλου 149 / ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Κωδικός 3330)

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά
Κρατήσαμε ανοιχτό το μυαλό και το στόμα μας, συνεχίζουμε
σήμερα τον αγώνα! «Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να
περάσει σε νέα επίθεση και περικοπές».

Τ

ο μήνυμα αυτό έστειλαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ, OAEE, Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ, με τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στις 10 του Ιούνη.
Οι συνταξιούχοι ετοιμάζουν και πάλι, νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες, συντονίζοντας τη δράση τους, προβάλλοντας αταλάντευτα τις διεκδικήσεις τους και οργανώνοντας την πάλη τους, δίπλα στο ταξικό εργατικό κίνημα.
Ο καυτός ήλιος δεν εμπόδισε τη συμμετοχή δεκάδων συνδικαλιστών συνταξιούχων, εκπροσώπων πρωτοβάθμιων συνταξιουχικών Σωματείων και Ομοσπονδιών,
που με την παρουσία τους δήλωσαν για άλλη μια φορά τη θέλησή τους να συνεχίσουν την πάλη τους για τα δικαιώματά τους.
«Χρήσιμα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν το δίκιο μας»
«Μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας κρατώντας ανοιχτό το μυαλό και το στόμα
μας...», σημείωσε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) ο Δήμος
Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, τονίζοντας ότι και
κατά τη διάρκεια της καραντίνας οι συνταξιουχικές οργανώσεις συνέχισαν τη δράση τους, με υπομνήματα προς τους αρμόδιους υπουργούς και σταθερή επικοινωνία
με τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη την Ελλάδα.
Παρουσιάζοντας την εμπειρία των συνταξιούχων από αυτό το διάστημα, σημείωσε:
«Μας δόθηκε η δυνατότητα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα που επιβεβαιώΣυνέχεια στη σελίδα 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Για τη λεγόμενη «αποκατάσταση»
των επικουρικών συντάξεων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020,
έγινε και η «αποκατάσταση» των επικουρικών συντάξεων που μειώθηκαν τον Ιούνιο του 2016 με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
Τα αναδρομικά είναι για 8 μήνες (Οκτώβριος 2019 έως και Μάιος 2020)
και δόθηκαν στις 9 Ιουλίου 2020, εφάπαξ σε μία δόση. Την ανακοίνωση
των ανωτέρω έκανε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για αποκατάσταση της αδικίας της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ.
Θετικό είναι ότι έγινε αυτή η «αποκατάσταση» στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου τον Ιούνιο του 2016.
«Ξέχασε» όμως ο κ. Βρούτσης να αναφερθεί στις περικοπές της κυβέρνησης της ΝΔ και του ιδίου κατά το διάστημα που ήταν Υπουργός με
τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 που μείωσε τις επικουρικές συντάξεις από 20% έως 50%, αυτές τις περικοπές δεν θα τις αποκαταστήσει; Δεν ήταν άδικες;
Μετά την ανακοίνωση του κ. Βρούτση, πολλοί συνάδελφοι συνεχίζουν
να παίρνουν τηλέφωνο στο Σωματείο και να μας ρωτούν γιατί δεν είδαν
καμία διαφορά στις επικουρικές τους. Με βάση την ανακοίνωση του κ.
Βρούτση, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων αφορά μόνο τους συναδέλφους συνταξιούχους που τους έγιναν περικοπές τον Ιούνιο του 2016. Για τις προηγούμενες περικοπές που
είχαμε υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι με Υπουργό τον κ. Βρούτση ισχύει
το «καλώς καμωμένα» και παραμένουν σε ισχύ.
Η πραγματικότητα είναι ότι έκλεψαν για 4 χρόνια (Ιούνιος 2016 έως
Μάιο 2020, από όσους συνταξιούχους που τους έγιναν περικοπές στις
επικουρικές συντάξεις τους, 1,2 δις ευρώ, και αντί ο κ. Βρούτσης να τους
τα επιστρέψει απλώς σταματά να τους κλέβει από δω και πέρα, και τον
Ιούλιο του 2020 τους επέστρεψε τα αναδρομικά για 8 μήνες 178 εκατομΣυνέχεια στη σελίδα 3

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ διαλύει το υποκατάστημα ΤΑΠ-ΟΤΕ της Αγ.
Κωνσταντίνου 16 Κοινή διαμαρτυρία των συνταξιούχων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ & ΟΣΕ

Μ

ε επιστολή προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χρ. Χάλαρη, που υπογράφουν από κοινού τα σωματεία συνταξιούχων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ΟΣΕ
διαμαρτύρονται για την απόφαση του να κλείσει το τοπικό υποκατάστημα της
Αθήνας στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 16 και ζητούν είτε να αναθεωρηθεί είτε
δοθεί κάποιο μεταβατικό διάστημα εφαρμογή της.
Ολόκληρη η επιστολή των σωματείων προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη έχει ως εξής:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Κύριε Διοικητά,
Εκπλαγήκαμε δυσάρεστα με την απόφασή σας, να διαλύσετε το τοπικό υποκατάστημα Ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΟΤΕ, που εδρεύει στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 16, στην Αθήνα. Πρόκειται

για ένα υποκατάστημα, που για τον ΕΦΚΑ, επί καθημερινής μάλιστα βάσης,
μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί νησίδα σωστής εξυπηρέτησης για χιλιάδες
συναδέλφους.
Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην απόφαση διάλυσης του υποκαταστήματος, διότι θα προκαλέσει τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήματα για
περίπου 60.000 συνταξιούχους του εν λόγω Ταμείου. Ήδη κατά τις πρώτες
ημέρες εφαρμογής της απόφασης -και αυτό αποτελεί άκρως ανησυχητικό
δείγμα- παρατηρούνται φαινόμενα σοβαρών δυσλειτουργιών. Πολλαπλασιάζονται ακόμη και προβλήματα που αφορούν πρακτικά ζητήματα και τις επιπτώσεις υφίστανται αποκλειστικά οι ασφαλισμένοι.
«Μάρτυρες» της αλλόκοτης και εν συγχύσει κατάστασης που επικρατεί στο
Συνέχεια στη σελίδα 4

ενοτητα

ΣΕΛΙΔΑ - 2

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» στηρίζει τον αγώνα
των Νοσοκομειακών Γιατρών
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» με ανακοίνωσή της στηρίζει τον αγώνα των
Νοσοκομειακών Γιατρών και την Πανελλαδική απεργία που
πραγματοποίησαν την Τρίτη 16 του Ιούνη 2020
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΗ 2020
Για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για
όλους
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), προχωρούν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί σε
Πανελλαδική Απεργία την Τρίτη 16 Ιούνη 2020, ενάντια στην
πολιτική που θεωρεί ατομική ευθύνη την υγεία και εμπόρευμα
τις υπηρεσίες της. Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση σε όλους τους Υγειονομικούς,
στηρίζουμε τον αγώνα τους για αποφασιστική ενίσχυση του
Δημόσιου Συστήματος Υγεία. Μετά τα υποκριτικά χειροκροτήματα της κυβέρνησης στους «ήρωες με τις μπλε και πράσινες
μπλούζες», έρχονται οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το «νέο
ΕΣΥ», ξαναβγάζει από το συρτάρι το σχέδιο για την άλωση του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας από τους ιδιώτες για να κάνουν
μπίζνες στην υγεία μέσω των ΣΔΙΤ οι διάφοροι επιχειρηματικοί
όμιλοι. Η υπεράσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας είναι
κοινή υπόθεση για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους
και τα λαϊκά στρώματα. Ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι σαν ευπαθής
ομάδα του πληθυσμού έχουν υποχρέωση να στηρίξουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας που παρά τα προβλήματα, τις ελλείψεις,
τις καθυστερήσεις, είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ καταφύγιο όταν το
χρειαστούν και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα με την υγειονομική κρίση της πανδημίας του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ.
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Την άμεση κρατική χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Καμία απόλυση
επίκουρων και συμβασιούχων.
Τη δημιουργία δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με
στελέχωση με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό.
Ένταξη όλων των γιατρών και υγειονομικών στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Η υγεία για όλους είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.
Στις 16 Ιούνη 2020, η φωνή των υγειονομικών θα ακουστεί
ξανά, θα ακουστεί δυνατά σε όλες τις πόλεις.
Οι συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί στηρίζουμε τον αγώνα τους
και εκφράζουμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη
μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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Σ

τις 29/6/2020 η κυβέρνηση της ΝΔ, κατέθεσε στη Βουλή το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο για το χτύπημα των διαδηλώσεων. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την
απόλυτη σιωπή, να περιορίσουν το δικαίωμα των εργαζομένων και των συνταξιούχων να
διαδηλώνουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να
μπουν στο γύψο οι αγωνιστικές διεκδικήσεις, θα πέσει στο κενό. Είναι βαθιά νυχτωμένη
και ανιστόρητη η κυβέρνηση εάν νομίζει ότι αυτό το τερατούργημα που κατέθεσε μετά
από απαίτηση των μεγαλοεργοδοτών και του ΣΕΒ, θα εφαρμοστεί στη ζωή και θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας. Με τους
αγώνες θα το ακυρώσουν στην πράξη όπως έκαναν και με τόσους άλλους παρόμοιους
νόμους στο παρελθόν, θα μείνει στα χαρτιά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ. ΣΤΗΝ ΚΑΡΟΛΟΥ

Τ

ην Πέμπτη 25/6/2020 η Π.Ο.Σ. πραγματοποίησε 4ωρη στάση εργασίας με ζητήματα
αιχμής την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων συναδέλφων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την υπογραφή ΣΣΕ και ενάντια στην περεταίρω ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και στους
σχεδιασμούς που οδηγούν σε περεταίρω χτύπημα συνολικά των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Στη συγκέντρωση μίλησε η Κυριακή Εξερτζή από την επιτροπή απολυμένων, επισημαίνοντας ότι το επιχείρημα για μειωμένα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να δικαιολογήσει τις
απολύσεις δεν στέκει καθώς τα δρομολόγια έχουν επανέλθει σχεδόν στο σύνολό τους, και
ζήτησε την επαναπρόσληψη των συναδέλφων.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και έκανε χαιρετισμό ο πρόεδρος που μετέφερε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη των συνταξιούχων
σιδηροδρομικών στους συναδέλφους και ιδιαίτερα στους απολυμένους νέους συναδέλφους που παραμονή της ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ βρεθήκανε στο δρόμο άνεργοι. Από τη μεριά
μας, τόνισε, θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για την επαναπρόσληψη των συναδέλφων.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Μ

ε απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, η επικουρικές συντάξεις του μηνός Αυγούστου θα πληρωθούν τέλος Ιουλίου ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις, ενώ
το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε μόνιμη βάση. Η απόφαση αυτή είναι θετική διότι οι
συνταξιούχοι δεν θα στέκονται δυο φορές στις ουρές των τραπεζών και των ΑΤΜ, εάν
βέβαια δεν υποκρύπτει άλλη σκοπιμότητα γιατί πολλά ακούγονται για κατάργηση της
επικουρικής σύνταξης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά
Συνέχεια από σελίδα 1

νουν το δίκαιο των αιτημάτων μας.
Συγκεκριμένα:
• Τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν αυτή την περίοδο έχουν τη βάση τους
σε όλα όσα είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις. Το κλείσιμο δομών στην Υγεία, οι ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών, κρεβατιών, κρεβατιών ΜΕΘ, η ιδιωτικοποίηση μονάδων, γενικότερα η εμπορευματοποίηση της Υγείας, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις, και η ΝΔ, η οποία έμεινε έκθετη (...)
• Τα «περίφημα» ιδιωτικοποιημένα συστήματα Υγείας, στις μεγάλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, έχουν υποβαθμίσει σημαντικά
τη δημόσια Υγεία τους, έστειλαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους του μόχθου
στον άλλο κόσμο, μαζί τους και χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές. (...)
• Αποδεικνύεται μεγάλος μύθος η προπαγάνδα για την αλληλεγγύη των χωρών
της ΕΕ. Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου είναι διδακτικές. Αποκαλύπτουν ότι
πίσω απ’ τα απατηλά συνθήματα της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» και των «ευρωπαϊκών αξιών» κρύβεται ο αδυσώπητος ανταγωνισμός των μεγάλων συμφερόντων που συγκροτούν την συμμαχία της ΕΕ».
Ταυτόχρονα, κατήγγειλε πως «ήδη, από όλες τις κυβερνήσεις και την ελληνική
λαμβάνονται ειδικά μέτρα σε αντεργατική, αντισυνταξιουχική, αντιλαϊκή κατεύθυνση, που δημιουργούν λαϊκή δυσαρέσκεια και αγωνία για το μέλλον».
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ξεκαθαρίζουν πως «το σύνθημα
«πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά» ισχύει στο ακέραιο και μας εκφράζει απόλυτα. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να περάσει σε νέα επίθεση και
περικοπές σε ό,τι έχει απομείνει από τις πενιχρές μας συντάξεις, που για τη μεγάλη
πλειοψηφία των συνταξιούχων έχουν γίνει προνοιακά βοηθήματα, για να ανακεφαλαιοποιούνται με δισεκατομμύρια οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί

όμιλοι, από τον δικό μας μόχθο».
Μεταξύ άλλων, οι συνταξιούχοι απαιτούν:
• Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με
ανακεφαλαιοποίησή τους, να καλυφθούν από το κράτος όλα τα ελλείμματα
στα ασφαλιστικά ταμεία που προκύπτουν από τα προβλήματα της πανδημίας.
• Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, νομοθετική ρύθμιση της 13ης και
της 14ης σύνταξης.
• Αυξήσεις στις συντάξεις, στη βάση των σύγχρονων αναγκών. Κατώτερη κύρια
σύνταξη 600 ευρώ.
• Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, δίκες και αγωγές, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις σε
όλους τους συνταξιούχους. Να δοθεί άμεσα εφάπαξ ένα ποσό σε όσους οι συντάξεις τους χρονίζουν.
• Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, και το εφάπαξ σε όσους
εκκρεμεί η καταβολή τους.
• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών και οίκων ευγηρίας.
• Την επαναλειτουργία όλων των δομών Υγείας που έκλεισαν και των μονάδων
που καταργήθηκαν.
• Κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
• Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα 55
για τις γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα.
Με σημαία αυτές τις διεκδικήσεις, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
συνεχίζουν τον αγώνα τους.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Για τη λεγόμενη «αποκατάσταση» των επικουρικών συντάξεων
Συνέχεια από σελίδα 1

μύρια ευρώ.
Στους συνταξιούχους καμιά κυβέρνηση δεν τους χάρισε
τίποτε, και γι αυτό διεκδικούμε να επιστραφούνε όλες
οι περικοπές που έχουνε γίνει στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας, στη 13η και 14η σύνταξη, και με τους
αγώνες μας έχουμε σταματήσει κάποια από τα αντιασφαλιστικά μέτρα και είχαμε ορισμένες κατακτήσεις,
στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουν.

Η πορεία των συντάξεων ΤΑΠΟΤΕ & ΕΤΕΑΜ
από το έτος 2010 και μετά
Μελέτη του συνάδελφου Γ. Κοσκολέτου

Ο

συνάδελφος Γιώργος Κοσκολέτος συνταξιούχος, μέλος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», προϊστάμενος υπηρεσίας στον εργασιακό του βίο, κατά τη διάρκεια
της καραντίνας για την πανδημία του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, δούλεψε με βάση την
εμπειρία και τις γνώσεις του για την κατάσταση και την πορεία των συντάξεων
από το 2010 και μετά.
Επικοινώνησε με τον πρόεδρο του σωματείου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και τον ενημέρωσε για τη μελέτη που έχει κάνει και ότι είναι στη διάθεσή μας να την αξιοποιήσουμε όπως εμείς κρίνουμε. Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ευχαριστεί τον
συνάδελφο Κοσκολέτο γι αυτή την αξιόλογη δουλειά που έκανε που με απόλυτη ακρίβεια καταγράφει την πορεία κατακρεούργησης που υποστήκανε στις
συντάξεις μας κύριες και επικουρικές από όλες τις κυβερνήσεις.
Το σωματείο μας θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη μελέτη του συναδέλφου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων και για να
αποδείχνει στους εκάστοτε κυβερνόντες πως οι συνταξιούχοι ήταν τα μόνιμα
υποζύγια των αντισυνταξιουχικών τους πολιτικών. Η μελέτη έχει ανέβει στο
site του σωματείου και οι συνάδελφοι μπορούν να τη διαβάσουν αλλά και να
την τυπώσουν.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Σ

τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 στο κτίριο της Π.Ο.Σ. η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», τηρουμένων όλων των μέτρων προφύλαξης.
Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε τις εργασίες της με την εκλογή προεδρείου που
το αποτελούσαν οι συνάδελφοι Ανδρικόπουλος Σταύρος Πρόεδρος, Αναστασιάδης Τάσος Αντιπρόεδρος και Αγγελής Πέτρος Γραμματέας.
Στη διάρκεια της συνέλευσης, πήραν τον λόγο, ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος, ο Ταμίας Θανάσης Μελούδης που παρουσίασαν τις εισηγήσεις του Δ.Σ. (Διοικητικό και Οικονομικό
Απολογισμό 2019 και Προϋπολογισμό 2020), ο Δημήτρης Μάγγανος που διάβασε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης
Τσάκωνας, ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φωτιάδης και ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Σουρμελής.
Στη συνέχεια ψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ ο Απολογισμός Δράσης 2019, ο Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2019 έως 31/12/2019, ο Προϋπολογισμός έτους
2020, η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η Απαλλαγή ευθυνών της
Διοίκησης της χρήσεως έτους 2019.

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Ανασφάλιστα την 1η Ιουλίου τα μέλη
των οικογενειών μας με ευθύνη του ΕΦΚΑ

Π

αρότι η «ΕΝΟΤΗΤΑ» από την 1η Ιουνίου είχε έγκαιρα επισημάνει το πρόβλημα με επιστολή της προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρ. Χάλαρη που
κοινοποίησε και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) τελικά, τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών
μας είναι από σήμερα «ανασφάλιστα». Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» με σημερινή επείγουσα
επιστολή της ζητά από τους αρμόδιους να ενεργήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Η επιστολή έχει ως εξής:

ενοτητα
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Ψ

ηφιακή σύνταξη με ένα κλίκ από τον Ιούνιο, δεν μας ενημέρωσαν όμως
σε ποιον Ιούνιο αναφέρονται. Η είδηση «έτρεξε» το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για την
απονομή κύριας σύνταξης. Το επικοινωνιακό σκηνικό στήθηκε εύκολα, ο
αρμόδιος Υπουργός Γ. Βρούτσης περιχαρής έκανε δηλώσεις περί «ιστορικής
μέρας», δόθηκαν δύο τρία παραδείγματα και στη μικρή οθόνη εμφανίστηκε
το μήνυμα πως η κυβέρνηση δουλεύει για το καλό των ασφαλισμένων.
Αμέσως πήραν μπροστά τα παπαγαλάκια των Μέσων Μαζικής «Ενημέρωσης» για να μας πείσουν ότι οι συνάδελφοι συνταξιούχοι που περιμένουν
να πάρουν την προσωρινή σύνταξή τους 6 και 7 μήνες και την οριστική 15
μήνες και πάνω, όσο και για τις επικουρικές μπορεί να περιμένουν και 5
χρόνια, ζούνε σε άλλο κόσμο. Με την ευκαιρία να ρωτήσουμε και εμείς τον
κ. Βρούτση, με ένα κλικ θα επαναφέρει τη 13η και 14η σύνταξη που έκοψε
με δικό του νόμο από τους συνταξιούχους;
Με ένα κλίκ θα αποκαταστήσει τις περικοπές των κύριων και επικουρικών
συντάξεων που υποστήκαμε;
Και στις ψηφιακές παραπλανήσεις, οι απαντήσεις δίνονται στους δρόμους
του αγώνα.

Π

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΣΕ

αραιτήθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ.
Κώστας Σπηλιόπουλος. «Ο παραιτηθείς πρόεδρος δήλωσε ότι
οδηγήθηκε στην παραίτηση διότι δεν κατέστη δυνατή η οποιαδήποτε
παραγωγική συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.
Καραμανλή, η οποία θα ήταν αναγκαία και επωφελής για τον οργανισμό,
παρά τις συνεχής προσπάθειες που κατέβαλε για το σκοπό αυτό». Να θυμίσουμε ότι διορίστηκε τον Σεπτέμβρη 2019 στη θέση του Προέδρου και
Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προέρχεται από το ΚΙΝΑΛ, είναι επικεφαλής παράταξης στην
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχει διατελέσει βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ
επί σειρά ετών.
Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους συνταξιούχους ότι από το 2014 και
μετά ήταν ο μόνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ που
είχαμε ζητήσει εγγράφως συνάντηση μαζί του σαν σωματείο και δεν μας
δέχτηκε.
Χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου στον ΟΣΕ μετά την παραίτηση του κ. Κώστα Σπηλιόπουλου, εκτελεί ο κ. Θανάσης Κοτταράς εκτελεστικό μέλος
της Διοίκησης του Οργανισμού.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μ

ε στοχευμένα δημοσιεύματα ανοίγει ξανά θέμα συντάξεων, στη λογική του «να μοιραστούμε όλοι τα βάρη της κρίσης», άρα και οι
συνταξιούχοι, σημερινοί και μελλοντικοί.
Βέβαια, η επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν
σταμάτησε ποτέ, από καμιά κυβέρνηση. Αυτό που άλλαζε κάθε φορά ήταν
τα προσχήματα και οι αφορμές: Μια η κρίση, μια τα δομημένα ομόλογα,
μια το PSI και η ζημιά στα αποθεματικά.....
Τώρα ακούγεται ότι τα μέτρα για την πανδημία προσθέτουν ένα έλλειμμα
της τάξης των 400 εκατ. ευρώ κάθε μήνα στον ΕΦΚΑ, από τις εισφοροαπαλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις, ενώ ακόμα κι
αν το κράτος καταβάλλει για λογαριασμό τους τις εισφορές, ο προϋπολογισμός του Ταμείου θα είναι ελλειμματικός κατά 2 δις. ευρώ, λόγω της
αύξησης της ανεργίας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση μελετάει έναν νέο
κύκλο εισφορο-μειώσεων για τους επιχειρηματικούς ομίλους, έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για το ενδεχόμενο νέων «παρεμβάσεων» στις συντάξεις, για να είναι «βιώσιμο» το Ασφαλιστικό.
Που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα, άμεσα ή έμμεσα, οι ασφαλισμένοι θα
κληθούν να πληρώσουν και με αυτόν τον τρόπο τα σπασμένα των μέτρων
στήριξης για το κεφάλαιο για τη διαχείριση της πανδημίας και της κρίσης.
Στο χέρι τους είναι να μην το επιτρέψουν....

Μ

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ...
ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

ετά τη λήξη της καραντίνας το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» επισκέφτηκε για ενημέρωση το ΤΑΠΟΤΕ και τον ΕΦΚΑ για να ενημερωθεί πού βρίσκεται η έκδοση των συντάξεων που εκκρεμούν.
•

Για την έκδοση των οριστικών κύριων συντάξεων, τώρα εξετάζονται και χορηγούνται στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης τον 6ο και 7ο μήνα του 2019 και δεν υπάρχουν προβλήματα με διαδοχική ασφάλιση κ.τ.λ.

•

Για τις προσωρινές συντάξεις εξετάζονται και χορηγούνται οι αιτήσεις που
είχαν κατατεθεί τον 12ο μήνα του 2019 και τον 1ο μήνα του 2020.

•

Για τους συναδέλφους που είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης πριν
το νόμο 4387/2016 – 12.5.2016 και η σύνταξή τους χορηγήθηκε μετά την
12/5/2016 και έχουν κάνει αίτηση για επανυπολογισμό της σύνταξης με το
νόμο 4387/2016, όπως μας ενημέρωσε η προϊσταμένη του Ταμείου κα. Φουντά ότι η εξέταση των αιτήσεων έχει σταματήσει στο Γενάρη του 2019 χωρίς
να έχει ολοκληρωθεί όλος ο μήνας και δεν γνωρίζει πότε θα ξεκινήσουν να
εξετάζονται ξανά οι αιτήσεις που εκκρεμούν.

•

Για τη χορήγηση των εφάπαξ ενημερωθήκαμε από την αρμόδια υπάλληλο
κα. Μουνδράκη ότι τώρα εξετάζονται και χορηγούνται τα εφάπαξ των συναδέλφων που είχαν καταθέσει στο Ταμείο την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ τον Σεπτέμβρη 2019.

•

Όσον αφορά τον επανυπολογισμό των εφάπαξ από 1η Σεπτέμβρη 2013 μέχρι τον Δεκέμβρη 2019 και τη χορήγηση των δευτερευουσών απολαβών που
δεν είχαν χορηγηθεί, μετά την εγκύκλιο του κ. Βρούτση, το θέμα πολιτικά
έχει λυθεί κι έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του όμως, το τμήμα που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί με υπαλλήλους για να
προχωρήσει γρήγορα η υλοποίησή του και να πάρουν τα λεφτά τους όλοι οι
συνάδελφοι.

•

Για τις συντάξεις χηρείας οι οποίες εκδίδονται ακόμη με 50% αναπλήρωση,
παρόλο που έχει ψηφισθεί 70%, αυτό θα γίνει όταν θα είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα και η διαφορά θα δοθεί αναδρομικά

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ διαλύει το υποκατάστημα ΤΑΠ-ΟΤΕ της Αγ. Κωνσταντίνου 16
Κοινή διαμαρτυρία των συνταξιούχων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ & ΟΣΕ
Συνέχεια από σελίδα 1

υποκατάστημα του κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ, είμαστε εμείς, τα μέλη των
Δ.Σ. των Συλλόγων ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, που συμβάλλουμε στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, με την αρωγή και τη συνεργασία των εξαιρετικών
υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν φωτεινό παράδειγμα στον ΕΦΚΑ.
Με την απόφασή σας ανατρέπετε τα πάντα επί τα χείρω!
Αντί να ενισχύσετε το εν λόγω υποκατάστημα με υπαλλήλους, προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό, μεταθέτετε και
τους ήδη υπάρχοντες (εξαιρετικούς γνώστες των θεμάτων του κλάδου ΤΑΠΟΤΕ) σε άλλες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Αντί να δώσετε λύσεις, διευκολύνοντας τους συνταξιούχους, δημιουργείτε
ανυπέρβλητα εμπόδια και χάος άνευ προηγούμενου.
Ζητάμε, λοιπόν, από σας να αναθεωρήσετε ή έστω να δώσετε κάποιο ακόμη
μεταβατικό διάστημα εφαρμογής της απόφασης. Διαφορετικά να ξέρετε και
λυπούμαστε γι' αυτό, ότι και οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ θα προστεθούν σ' αυτούς από τους οποίους ζητάτε συγνώμη και κατανόηση, για τις
δυσλειτουργίες του Φορέα.
Αυτό που επιχειρείτε να κάνετε, ιδίως τη συγκεκριμένη περίοδο όπου δεν
υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας, δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά διάλυση!
Ήδη οι χρόνοι έκδοσης προσωρινών, κύριων καθώς και συντάξεων χηρείας
αυξάνονται δραματικά.
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