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Ενότητα – Συσπείρωση – Αγώνας
Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής
στη γενική συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Η φετινή γενική συνέλευση των μελών της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θα διεξαχθεί σε μια περίοδο όπου συνεχίζεται η επίθεση στα κατακτημένα με θυσίες και αγώνες δικαιώματα μας. Οι αντισυνταξιουχικές τους πολιτικές τόσο της σημερινής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και των προηγούμενων έχουν χειροτερεύσει δραματικά τη
ζωή μας. Στην ημερήσια διάταξη έχουν περικοπές στις συντάξεις, εμπορευματοποίηση της υγείας, ιδιωτικοποίηση – ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, και κάθε
είδους εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και τραπεζιτών. Στο προσεχές
διάστημα οι συνταξιούχοι θα δούμε νέες περικοπές με τον επανυπολογισμό των
συντάξεων και την περικοπή των προσωπικών διαφορών, και την περικοπή των
οικογενειακών επιδομάτων αλλά και μέσω της φορολογίας (μείωση του αφορολόγητου κλπ).
Αυτήν την επίθεση μόνον ο οργανωμένος και ενωμένος αγώνας συνταξιούχων, εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων μπορεί να την ανακόψει. Χρειάζεται
η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση όλων μας γύρω από το σωματείο μας.
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 γόνιμες.
Έτσι και η φετινή ετήσια συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και οι επερχόμενες εκλογές
για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης θα πρέπει να διεξαχθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή μαζικότητα.
Το απερχόμενο Δ.Σ. απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, αναμένοντας από τους
συναδέλφους την κριτική τους για τα έως σήμερα πεπραγμένα του και την υποβολή εποικοδομητική προτάσεων για την παραπέρα δράση μας, που θα κληθεί το νέο
διοικητικό συμβούλιο να υλοποιήσει.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Επιστολή ΣΕΑ προς Υπουργό Εργασίας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Π

λέον είναι φανερό πως κατά τον υπολογισμό των παρακρατήσεων από
τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καθώς στον υπολογισμό και επανυπολογισμό τους, έγιναν σοβαρά λάθη και αυθαιρεσίες, με αποτέλεσμα σε
πολλές περιπτώσεις, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και με τις παρακρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ, αυτές να υπερβαίνουν ακόμα και τις προβλέψεις των
νόμων, που οι προηγούμενες και η δική σας κυβέρνηση ψηφίσατε. Βλέπουμε
δηλαδή στην πράξη να γίνονται κατά παράβαση της νομοθεσίας, παράνομα
και καταχρηστικά τέτοιες περικοπές των συντάξεων.
Ζητάμε και για τις περιπτώσεις αυτές, που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
και ΕΤΕΑΕΠ γνωρίζουν και άμεσα μπορούν να υπολογίσουν τα παράνομα
παρακρατηθέντα ποσά από κάθε συνταξιούχο, όπως έκαναν και με τις κρατήσεις των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ, να παρέμβετε και με υπουργική – κυβερΣυνέχεια στη σελίδα 4

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 22/2/2018 αποφάσισε βάση του άρθρου
17 του καταστατικού να προκηρύξει εκλογές. Η πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καταθέσει στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 Μάρτη 2018 είναι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να γίνουν την Τετάρτη
25 Απρίλη 2018, στον 9ο όροφο της Καρόλου 1-3, από ώρα
09.00΄π.μ. έως 07.00΄μ.μ.
Για να ψηφίσετε πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική
Ταυτότητα ή την Υπηρεσιακή σας ταυτότητα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00’ π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, αποφάσισε την
πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, και ώρα: 10.00’ π.μ. στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βεραντζέρου 13, 1ος όροφος).
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και
ώρα 10.00΄π.μ. στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ (Καρόλου
1-3).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2017.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2017.
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2017.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών,
σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευρεθούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση στις 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ώστε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο Πρόεδρος				
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ενοτητα
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018,
ώρα 11:30 π.μ. στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΫ - Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη).
Οι συνάδελφοι που κατέκλυσαν την αίθουσα του ξενοδοχείου, συνάντησαν φίλους, αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά και ανανέωσαν την παρουσία τους και τη
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
Εκ μέρους του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος, ο Αντιπρόεδρος
Χρήστος Φράγκος και τα μέλη του Δ.Σ. Σάββας Χατζηθεοδωρίδης, Παναγιώτης
Βασιλόπουλος και Παναγιώτης Φωτιάδης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό για καλή
χρονιά οι:
• Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Πρόεδρος Δήμος Κουμπούρης
και ο Γεν. Γραμματέας Μανώλης Ραλλάκης.
• Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) ο Πρόεδρος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος.
• Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε., ο Πρόεδρος Παντελής Τάτσης.
• Από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Ζαφειρούδης.
• Από τον Από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, ο Πρόεδρος Ευστάθιος Κολλύρης.
• Από τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων του ΟΣΕ, ο Πρόεδρος Χρήστος Καμπόσος.

Π

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και στις πόλεις της
Περιφέρειας. Σ’ αυτές οι συνάδελφοι, εκτός της ανταλλαγής ευχών,
συζήτησαν τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως συνταξιούχοι, τόσο για τα γενικότερα όσο και για τα ειδικότερα σαν
σιδηροδρομικοί.
Σε κάποιες πόλεις, που παρά την
θέλησή μας, δεν έγινε δυνατό να

πραγματοποιηθούν
εκδηλώσεις
θα γίνει προσπάθεια το επόμενο
χρονικό διάστημα να κάνουμε συγκεντρώσεις ώστε να συζητήσουμε
για τα θέματα μας.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16
Ιανουαρίου 2018 από την Τρίπολη
και την Καλαμάτα, συνεχίστηκαν
στο Άργος (17/1) στη Λαμία (19/1)
στην Πάτρα (22/1) στη Λάρισα
(25/1) στην Κατερίνη (26/1) στον
Βόλο (31/1) και τελείωσαν στην
Θεσσαλονίκη την 1/2/2018.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΘΗΝΑ

ενοτητα
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ενοτητα

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συνέχεια από σελίδα 1
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Επιστολή προς ΕΤΕΑΕΠ για Εφάπαξ

νητική εντολή να υποχρεώσετε τις διοικήσεις των ταμείων να προβούν στις
απαραίτητες άμεσες ενέργειες, που θα διορθώσουν τα προβλήματα αυτά και
να επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά στους δικαιούχους.
Επιπλέον να δώσετε εντολή ώστε κάθε μεταβολή που γίνεται στις συντάξιμες αποδοχές, αυτή να εμφανίζεται αναλυτικά στο μηνιαίο ενημερωτικό
σημείωμα κάθε συνταξιούχου.
Σας επισημαίνουμε και πάλι πως είναι δική σας υποχρέωση αυτή η παρέμβαση, εφ’ όσον οι παραβάσεις αυτές αφορούν την εφαρμογή νομοθετικών
ρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό θα απαλλάξετε χιλιάδες συνταξιούχους από
την περιττή ταλαιπωρία να προσέρχονται στις υπηρεσίες των ταμείων, για
να υποβάλλουν αιτήσεις ή πολύ περισσότερο να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με το αζημίωτο. Αναμένουμε άμεσα απάντηση στην παρούσα.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την οποιαδήποτε ολιγωρία για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

ΙΚΑ-OAEE-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ-ΕΛΤΑ–ΟΣΕ-ΝΑΤ–Π.Σ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

ι παράνομες παρακρατήσεις επί των συντάξεων, τις οποίες η κυβέρνηση «και οι διοικήσεις των Ταμείων» έχει επιβάλλει παραβιάζοντας
ακόμα και τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από αυτή και τις προηγούμενες, παρακρατήσεις επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων που
οφείλονται σε «λάθος» υπολογισμούς και εφαρμογή των νόμων. Κατά
συνέπεια η διόρθωση των «λαθών» αυτών και η επιστροφή των παράνομων παρακρατήσεων στους συνταξιούχους είναι πολιτικό θέμα, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει άμεσα με δική της υπουργική
εντολή προς τις διοικήσεις των Ταμείων να διορθώσουν τα προβλήματα
αυτά και να επιστρέψουν τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους,
όπως έκαναν και με τις κρατήσεις των εισφορών υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με τον
τρόπο αυτό θα απαλλαγούν χιλιάδες συνταξιούχοι από την ταλαιπωρία
να πηγαίνουν στις υπηρεσίες των Ταμείων για αν υποβάλουν αιτήσεις.
Αν, παρόλα αυτά, οι συνάδελφοι θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις, αυτό
δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος και μπορούν να το κάνουν.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει αναρτήσει στο site του (www.
trenotita.gr) τα έντυπα αιτήσεων καθώς και στα γραφεία του Σωματείου. Ταυτόχρονα και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί,
καλούμε τους συναδέλφους συνταξιούχους να γυρίσουν την πλάτη σε
όσους μεθοδευμένα προσπαθούν να τους σύρουν στα δικηγορικά γραφεία με το αζημίωτο. Το σωματείο μας μαζί με τις άλλες συνταξιουχικές
οργανώσεις (ΣΕΑ) θα συνεχίσει τον αγώνα για να δοθεί συλλογική λύση
για το πρόβλημα αυτό.

Επιστολή προς ΟΣΕ για αποζημιώσεις, ταυτότητες, 25%

Ιδιωτικοποιούν και την ΕΕΣΤΥ

Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς, ξεπουλά και την ΕΕΣΤΥ (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. Για να φτάσουμε όμως στο ξεπούλημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
της ΕΕΣΤΥ και στο «εθνικό έγκλημα» όπως το είχε χαρακτηρίσει ο σημερινός πρωθυπουργός σε ομιλίες του στους σιδηροδρομικούς, ευθύνη
έχουν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που όλα
τα προηγούμενα χρόνια προετοίμασαν το ξεπούλημα.
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.
Ο Σιδηρόδρομος μπορεί να αναπτυχθεί και να εκσυγχρονιστεί, μπορεί
να γίνει το βασικό μέσο μεταφοράς των λαϊκών στρωμάτων με φθηνό
εισιτήριο και ασφάλεια.

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…
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