
Με επιτυχία και ιδιαίτερη μαζικότητα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ» τη Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 10 π.μ στο κτίριο του ΟΣΕ στην Αθήνα. Οι εργασίες 

της συνέλευσης ξεκίνησαν με την εκλογή προεδρείου όπου το σώμα εξέλεξε τους συναδέλφους Θοδω-
ρή Γιαννακόπουλο, Γιώργο Ζερτόπουλο και Επαμεινώνδα Λαδά. Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλί-
ου, ο Πρόεδρος του Σωτήρης Ραυτόπουλος παρουσίασε τον απολογισμός δράσης του ΔΣ και ο Γενικός 
Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος το πρόγραμμα δράσης για το έτος 2015. Ο Δημήτρης Δημητρίου εκ 
μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό. Στη συνέχεια ακολού-
θησαν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Π.Βασιλόπουλου, Π.Φωτιάδη, Ν.Μπάκωση, Π.Ιατρόπουλου, 
Σ.Χατζηθεοδωρίδη και η δευτερολογία του Προέδρου Σ.Ραυτόπουλου.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση έκλεισε με τις ψηφοφορίες όπου εγκρίθηκαν ο Απολογισμός Δράσης της 
Διοίκησης, ο Οικονομικός Απολογισμός 2014 και  ο Προϋπολογισμός για το έτος 2015, καθώς και ο 
προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα.

Μαζική και επιτυχημένη η 
Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
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Επιβεβαιώθηκε η ενωτική, αγωνιστική δράση για την διεκδίκηση των προβλημάτων μας 

Βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά στους δρόμους 
του αγώνα και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας που 

τα έχουν τσακίσει
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε να δοθούν 
άμεσα λύσεις στα προβλήματα της υγείας – ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης.
Οι πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερ-
νήσεις με βάση τις εντολές της Ε.Ε. και των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων έχουν μετατρέψει την υγεία – 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε εμπόρευμα.
Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών οδήγησαν:
• Στο κλείσιμο και τη συρρίκνωση δεκάδων νοσο-

κομείων, κέντρων υγείας, ιατρείων του ΙΚΑ, σε 
όλη τη χώρα, με την ταυτόχρονη εμφάνιση αντί-
στοιχων ιδιωτικών μονάδων υγείας.

• Στις τεράστιες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού παντού. Όλες οι εξαγγελίες 
για προσλήψεις και του σημερινού Πρωθυπουρ-
γού είναι ελάχιστες και έωλες.

• Στη μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε επιχείρηση ολι-
κής περικοπής υπηρεσιών υγείας.

• Στη μετατροπή του ΠΕΔΥ από Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας σε έναν μηχανισμό συντα-
γογράφησης με πληρωμή από τους ασφαλισμέ-
νους. Παράγει αναμονές για νοσήλια που εμπο-
ρευματοποιούν περισσότερο την υγεία.

• Στην αύξηση των κρατήσεων για την υγεία και 
τη συμμετοχή στα φάρμακα από τους ασφαλι-
σμένους.

• Στην αφαίρεση χιλιάδων φαρμάκων από τις λί-

στες συνταγογράφησης ακόμα και για βαριές και 
ανίατες αρρώστιες.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τελικά να οδηγού-
νται συνάνθρωποί μας σε φυσική εξόντωση.
Η κατάσταση στην υγεία έχει φτάσει στο απροχώρητο
Απαιτούμε τώρα:
•	 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία – ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη
• Κατάργηση του νομικού πλαισίου και των απο-

φάσεων που εμπορευματοποιούν την υγεία
• Να καταργηθούν όλες οι πληρωμές των ασφα-

λισμένων για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλεία
• Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού 

προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών 
θέσεων

• Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιού-
χων στον κλάδο της υγείας

• Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία σε 
όλους όσους την έχουν ανάγκη δίχως προϋποθέ-
σεις και προαπαιτούμενα

Απορρίπτουμε τα ψεύτικα διλήμματα, τον φόβο και 
τις ψεύτικες ελπίδες, προσφιλή τακτική των κυβερνή-
σεων
Συνεχίζουμε τον αγώνα για όλα τα αιτήματά μας
•	 Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί, αντι-

ασφαλιστικοί, φορομπηχτικοί νόμοι
•	 Να αποκατασταθούν όλα τα δικαιώματα που 

έχουν σφαγιασθεί μισθολογικά, ιατροφαρμακευ-
τικά, κοινωνικά

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο, η ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγείται στο να κρίνει ως αντισυνταγ-
ματικές μερικές από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με μνημονιακούς νόμους 
από το 2012. 
Οι σχετικές προσφυγές έχουν γίνει από πρώην εργαζόμενους στον Ιδιωτικό το-
μέα, σε Τράπεζες, σε ΔΕΚΟ, και στρέφονται κατά του ΙΚΑ (για τις μειώσεις των 
κύριων συντάξεων) και του ΕΤΕΑ (για τις επικουρικές). Κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες στις συνεδριάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα υπερισχύουν οι απόψεις 
περί αντισυνταγματικότητας τουλάχιστον των τελευταίων μνημονιακών μέ-
τρων και περικοπών και αν η θέση αυτή επιβεβαιωθεί με την έκδοση της σχε-
τικής απόφασης (θα πρέπει να αναμένεται περίπου σε 2-3 μήνες) οι συντάξεις 

θα πρέπει να επανέλθουν στο ύψος που είχαν τουλάχιστον στα τέλη του 2012. 
Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα (ιδίως μετά την αρνητική στάση του 
Α’ Τμήματος του ΣτΕ, βλέπει σελίδα 2), αλλά, θα πρέπει να περιμένουμε τη δη-
μοσίευση της απόφασης, ώστε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει και τις ενέργειες 
που θα χρειαστούν για την υλοποίησή της. 
Να πάρουμε υπόψη μας τις δηλώσεις του Αν. Υπουργού Οικονομικών ότι δεν 
υπάρχουν λεφτά για την υλοποίηση της.
Να μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις γιατί  διάφορα δικηγορικά γραφεία μαζεύ-
ουν εργολαβικά με 50 ευρώ προκαταβολή από κάθε συνάδελφο.
Καλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνούν με το Σωματείο ώστε να έχουμε 
μια συλλογική θέση γι’ αυτό το σημαντικό ζήτημα. 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ;

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΜΑΗ 2015, 6:30 μ.μ.
Καφετέρια «ΣΑΛΕ»

Πλατεία Άρεως
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Ιταλία: Αντισυνταγματικό το πάγωμα των συντάξεων
Επιστρέφουν 4,8 δις στους συνταξιούχους

Αντισυνταγματικό έκρινε το «πάγωμα» της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων κατά 
την διετία 2012/2013 που είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση του Μάριο Μόντι, το ιταλικό Συ-
νταγματικό Δικαστήριο. Το μέτρο αυτό είχε ληφθεί εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντι-
μετώπιζε η χώρα, και αφορούσε τις συντάξεις από 1.400 ευρώ και πάνω. Σύμφωνα με τους Ιταλούς 
δικαστές η απόφαση δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς από τον Μόντι και τους υπουργούς του και επη-
ρέασε αρνητικά την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Το ιταλικό κράτος καλείται, τώρα, να 
επιστρέψει 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. «Η απόφαση αυτή λέει με σαφήνεια ότι πρέπει να καταβληθεί 
η αναπροσαρμογή συντάξεων για την εν λόγω διετία. Η ξεκάθαρη συνέπεια είναι ότι πρέπει να δο-
θεί η χρηματική διαφορά η οποία προκύπτει», δήλωσε ο Ιταλός υφυπουργός οικονομικών Ενρίκο 
Μοράντο. Πηγές της κυβέρνησης Ρέντσι αναφέρουν, παράλληλα, ότι δεν πρόκειται για ένα απλό 
θέμα, αλλά ότι θα μελετηθεί σε βάθος και θα βρεθεί η κατάλληλη λύση. Τα ιταλικά συνδικάτα, τέ-
λος, καλούν την κυβέρνηση να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα ποσά στους συνταξιούχους, αρχί-
ζοντας από εκείνους που λαμβάνουν 1. 400 ευρώ το μήνα (το χρηματικό ποσό από το οποίο ίσχυσε 
το πάγωμα της αναπροσαρμογής) και συνεχίζοντας με τους κατόχους υψηλότερων συντάξεων.

Η κληρονομιά με την παραδοσιακή έννοιά της ενδέ-
χεται να εκλείψει, σύμφωνα με έρευνα ενός από τους 
μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοδοτικούς ορ-
γανισμούς του κόσμου, της HSBC και στην οποία 
συμμετείχαν περισσότερα από 16.000 άτομα από 15 
χώρες. Στη θέση της, πολλοί συνταξιούχοι «μοιρά-
ζουν» τις αποταμιεύσεις τους κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους με τη μορφή «κληρονομιάς εν ζωή». 
Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ τα τρία τέταρτα (74%) 
των ερωτώμενων παραγωγικής ηλικίας αναμένουν 
να αφήσουν περιουσία στα παιδιά τους, μόνο το 29% 
νιώθουν σίγουροι ότι θα μπορέσουν, τελικά, να τα 
καταφέρουν. Επιπλέον, μόνο το 32% των ατόμων πα-
ραγωγικής ηλικίας έχουν λάβει οι ίδιοι κληρονομιά. 
Το ποσοστό είναι ελάχιστα υψηλότερο στις ηλικί-
ες 45-65, γεγονός που φανερώνει την απόκλιση που 
υπάρχει μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας. Η 
έρευνα της HSBC με τίτλο “The Future of Retirement, 
Choices for later life” αποκαλύπτει την ανάδειξη μιας 
νέου είδους κληρονομιάς, της «κληρονομιάς εν ζωή». 
Πιο συγκεκριμένα, τρεις στους πέντε συνταξιούχους 
παρέχουν τακτικά οικονομική υποστήριξη στην οικο-
γένεια και τους φίλους τους. 
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, η περιουσία περ-
νάει στις επόμενες γενιές, με το 22% των συνταξιού-
χων να δίνουν χρήματα στα ενήλικα παιδιά τους και 
το 12% στα εγγόνια τους. Η «κληρονομιά εν ζωή» 
εγείρει προβληματισμούς για περισσότερους από δύο 
στους πέντε (41%) συνταξιούχους, οι οποίοι ανησυ-
χούν για το εάν θα είναι σε θέση να στηρίξουν οικονο-
μικά την οικογένεια και τους φίλους τους. Παρόμοια, 
το 40% των συνταξιούχων ανησυχούν εάν θα είναι 
οι ίδιοι οικονομικά εξαρτημένοι από συγγενείς ή φί-
λους. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, το 73% των 
συνταξιούχων δεν έχουν καταφέρει να πραγματοποι-
ήσουν ούτε ένα από τα όνειρα που είχαν από τότε που 
συνταξιοδοτήθηκαν, γεγονός που ενδέχεται να είναι 
αποτέλεσμα της τακτικής οικονομικής στήριξης συγ-
γενών και φίλων.  Παρ’ όλα αυτά, πολλοί συνταξιού-
χοι βασίζονται σε κληρονομιά που έχουν λάβει οι ίδιοι 
για να χρηματοδοτήσουν τη διαβίωσή τους, όταν θα 
βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία. Πιο συγκεκριμέ-
να, το 43% όσων έχουν λάβει ή αναμένουν να λάβουν 
κληρονομιά πιστεύουν ότι με αυτήν θα χρηματοδο-
τήσουν μερικώς ή πλήρως τη συνταξιοδότησή τους. 
Η ίδια τάση διαφαίνεται και μεταξύ των ερωτώμενων 
παραγωγικής ηλικίας, με τα δύο τρίτα (66%) αυτών να 
περιμένουν να κληρονομήσουν περιουσία, την οποία 
θα χρησιμοποιήσουν όταν θα βρίσκονται σε προχω-
ρημένη ηλικία. 

Δικαίωση μεταταγμένων συναδέλφων 
συνταξιούχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με απόφαση κατά πλειοψηφία 20 έναντι 13 μελών της τρίτης Γενικής Συνεδρίασης 
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 4 Μαρτίου 2015 δικαιώνει τους συ-
ναδέλφους σιδηροδρομικούς που μετατάχθηκαν από τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε 
οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου και αφορούσε την αποζημίωσή τους μετά 
τη συνταξιοδότηση που είχε σταματήσει να τους χορηγείται.
Η απόφαση αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τους συναδέλφους και τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν με την υποχρεωτική ουσιαστικά μετάταξή τους.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» θα είναι κοντά στους συναδέλφους και για τα υπό-
λοιπα προβλήματα που τους απασχολούν και θα τα διεκδικήσει μαζί τους.

Α’ Τμήμα Συμβ. της Επικρατείας: Νόμιμη η 
κατάργηση της 13ης-14ης σύνταξης

Σε μνημονιακές ράγες κινούνται και οι νέες πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (Α’ Τμήμα) σχετικά με την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας των συνταξιούχων όλων των οργανι-
σμών κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ). Σύμφωνα με δημοσίευμα του enikos.gr το 
Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία, με τις υπ΄ αριθμ. 
1031-1035/2015 αποφάσεις του, ότι είναι συνταγματικές και σύμφωνες με τη διεθνή 
και ευρωπαϊκή νομοθεσία οι περικοπές των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και 
Πάσχα, όπως και του επιδόματος θερινής αδείας των συνταξιούχων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης (εκτός του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) και απέρρι-
ψε προσφυγές Συλλόγων Συνταξιούχων. 

«Κληρονομιά εν ζωή»

Με αποφάσεις τους υλοποιούν 
την Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου της κυβέρνησης για με-
ταφορά των ταμειακών τους δι-
αθεσίμων σε ειδικό λογαριασμό 
της Τράπεζας της Ελλάδας προ-
κειμένου το κράτος να διασφα-
λίσει ρευστότητα για να πληρώ-
νει τους δανειστές και τις άλλες 
υποχρεώσεις. Αποφάσεις έχουν 
λάβει τα Διοικητικά Συμβούλια 
των ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ 

– ΜΜΕ, των οποίων έχει ήδη 
μεταφερθεί το 15% των ταμει-
ακών διαθεσίμων, ο ΟΑΕΕ, ενώ 
σειρά έχουν το ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ, το 
ΕΤΑΤ, το ΤΑΥΤΕΚΩ κλπ. 
Το «στράγγισμα» των Ασφα-
λιστικών Οργανισμών από 
ρευστό βάζει σε κίνδυνο τα τα-
μειακά τους διαθέσιμα (τα χρή-
ματα των εργαζομένων, δηλα-
δή), παρά τις διαβεβαιώσεις της 
κυβέρνησης για το αντίθετο.

Σε κίνδυνο τα ταμειακά διαθέσιμα
των Ασφαλιστικών Οργανισμών
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Δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι
στον δρόμο του αγώνα

Συγκέντρωση Συνταξιούχων 1ης Απρίλη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων 

ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – OAEE – ΝΑΤ – ΟΤΑ – ΤΑΕΟΑΕΕ

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχι-
κές Οργανώσεις χαιρετίζουν τις 
δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχων 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα και πήραν αγωνιστικά μέρος 
χθες 1/4/2015 στις συγκεντρώ-
σεις που είχαν εξαγγελθεί σε 23 
μεγάλες πόλεις καθώς και στη 
Παγκρήτια συγκέντρωση στο Ρέ-
θυμνο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό ήταν η συγκέντρωση της 
Αττικής που εξελίχθηκε σε πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και Οικονομι-
κών. Οι συνταξιούχοι έκαναν καθαρό στη κυβέρνηση ότι δεν είναι διατε-
θειμένοι να δεχθούν ψίχουλα και να ζήσουν με αυτά. Η αποκατάσταση 
των συντάξεων, η καταβολή της 13ης και 14ης σε όλους σύνταξη, η κατάρ-
γηση των ηλικιακών κριτηρίων για την καταβολή του ΕΚΑΣ, η κατάργηση 
του μηδενικού ελλείμματος στα ταμεία και η δημόσια και δωρεάν υγεία 
για όλους είναι μερικά από τα πιο καυτά προβλήματα που απασχολούν 
τους συνταξιούχους και τις οικογένειες τους και που ζητούν την άμεση 
λύση τους.
Ωστόσο οι απαντήσεις που έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός, πέρα από τις 
μέχρι σήμερα γνωστές εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνονται  
στα αιτήματα και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν.  Κινούνται στη λογική 
τον μέχρι σήμερα πολιτικών διαχείρισης της οικονομικής κρίσης που επι-
βαρύνουν ακόμα περισσότερο τα λαϊκά στρώματα και ως εκ τούτο οι Συ-
νεργαζόμενες Οργανώσεις των συνταξιούχων δεν έμειναν ικανοποιημένες 
από αυτές.
Καλούμε τους συνάδελφους συνταξιούχους να βρίσκονται σε επιφυλακή 
και στο επόμενο κάλεσμα να δώσουν το αγωνιστικό παρόν.
Την ελπίδα χωρίς αυταπάτες την δίνουν οι αγώνες μας και μόνο μέσα από 
αυτούς θα βρουν λύσεις τα αιτήματα μας ! Ο αγώνας συνεχίζεται. 

Με επιτυχία έγιναν οι εκδρομές του Συλλόγου μας στις 15/2/2015 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ – ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ, στις 15/3/2015 ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΩΣΟ – ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και στις 26/4/2015 ΛΕΒΙΔΗ 
– ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ – ΒΥΤΙΝΑ. 
Η καλή οργάνωση, ο καλός καιρός και η καλή διάθεση όλων, συνέ-
βαλαν ώστε τα μέλη που συμμετείχαν στις εκδρομές μας να αποκο-
μίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Αναμνηστική φωτογραφία...

ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΤΗΣ «ΕΝΌΤΗΤΑΣ»

ΒΡΕΙΤΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ 
ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΤΟΠΟ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
http://www.trenotita.gr

ΠAΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»                 

ΠΡΟΣ:Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη
Κύριε Υπουργέ,
Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 241 συνάδελφοι οι οποί-

οι μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον ΟΣΕ τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η αποζη-
μίωση που δικαιούνται.

Το Σωματείο μας έχει συναντηθεί με τον Πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Θεοφανόπουλο και του επι-
σημάναμε ότι η απόφαση αυτή του ΟΣΕ είναι κατάφορα άδικη και ο μόνος στόχος της ήταν να 
αφαιρεθούν χρήματα από τους συναδέλφους που τα δικαιούνται.

Τον ενημερώσαμε επίσης ότι έχει βγει και πρωτόδικη δικαστική απόφαση η οποία δικαιώνει 
τους συναδέλφους. Προτείναμε στον κ. Θεοφανόπουλο να δοθούν τα χρήματα που δικαιούνται 
οι συνάδελφοι σε δόσεις.  

Ο κ. Θεοφανόπουλος δέχτηκε ότι οι συνάδελφοι έχουν δίκιο και ότι θα ζητήσει γνωμάτευση 
της νομικής υπηρεσίας του ΟΣΕ ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.  Μέχρι και σήμερα όμως δεν 
έχουμε πάρει καμία απάντηση.

Επίσης ένα δεύτερο θέμα που θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε είναι η απόφαση του ΟΣΕ να 
μην χορηγήσει Υπηρεσιακές Ταυτότητες στους συναδέλφους που μετατάχθηκαν – διώχθηκαν, με 
το ν.3891/2010 από τον ΟΣΕ, μετά από εργασία 30 χρόνων και πάνω στο Σιδηρόδρομο.

Θεωρούμε αυτό το θέμα σημαντικό από άποψη ουσίας και ηθικής για τους συναδέλφους αυ-
τούς.

Κύριε Υπουργέ,
Για τα παραπάνω θέματα, ζητάμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις 

θέσεις μας και προφορικά.
Με την ευκαιρία θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Για ένα 

Σιδηρόδρομο ενιαίο, δημόσιο, εκσυγχρονισμένο, στην υπηρεσία του λαού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιστολή στον Υπουργό Χρ. Σπίρτζη για αποζημι-
ώσεις συντάξεων και ταυτότητες μεταταχθέντων

Στις ηλεκτρονικές σελίδες του Συνδέσμου 
μας (http://www.trenotita.gr/) και στην ενό-
τητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και στην υποενότητα 
ΣΥΝΤΑΞΗ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα 
των Αιτήσεων:
•	 Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γή-

ρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Έντυπο Σ1)
•	 Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω 

Αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Έντυπο Σ2)
•	 Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβα-

ση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ(Έντυπο Σ3)

•	 Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω 
Γήρατος - Αναπηρίας ΕΤΕΑΜ (Έντυπο 
Σ41)

•	 Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύ-
νταξης λόγω Θανάτου ΕΤΕΑΜ (Έντυπο 
Σ42)

•	 ‘Έντυπο Δήλωσης Εργοδότη Σ5 (Έντυπο 
Σ5)

•	 ‘Εντυπο Δήλωσης Προτίμησης Ασφαλι-
σμένου Σ9 (Έντυπο Σ9)

ΕΝΤΥΠΑ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Αγαπητοί συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» σας καλωσορί-
ζω στη Γενική Συνέλευση. 
Όπως γνωρίζετε στις 29/4/2014  έγι-
ναν οι εκλογές στο Σωματείο μας και 
στις 8/5/2014 εκλέχθηκε το σημερινό 
Προεδρείο.
Η Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ» συνέρχεται δύο (2) μήνες μετά 
τις βουλευτικές εκλογές και την εκλο-
γή της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝ.ΕΛ.
Σε αυτές τις νέες συνθήκες πρέπει να 
εξετάσουμε τη νέα κατάσταση που δι-
αμορφώθηκε μετά τις εκλογές και την 
πολιτική της κυβέρνησης στα προ-
βλήματά μας. Οι κυβερνήσεις αλλά-
ζουν τα προβλήματα μένουν.
Βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά 
στους δρόμους του αγώνα και διεκ-
δικούμε τα δικαιώματά μας που τα 
έχουν τσακίσει οι πολιτικές που εφαρ-
μόζονται με βάση τις εντολές της Ε.Ε. 
και των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων.
Η ζωή μας χειροτερεύει παντού και 
από την υποβάθμιση των παροχών 
υγείας.
Απορρίπτουμε τα ψεύτικα διλήμματα, 
το φόβο και τις ψεύτικες ελπίδες προ-
σφιλή τακτική των κυβερνήσεων. 
Δεν είμαστε επαίτες και δεν δεχόμα-
στε να ζήσουμε με τα ψίχουλα που μας 
τάζουν.
Απαιτούμε τώρα την άμεση καταβο-
λή του δώρου Πάσχα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
• Να καταργηθούν τώρα όλοι οι 

αντεργατικοί – αντιασφαλιστι-
κοί - φορομπηχτικοί νόμοι.

• Να αποκατασταθούν όλα μας τα 
δικαιώματα που έχουν σφαγια-
σθεί μισθολογικά, ιατροφαρμα-
κευτικά, κοινωνικά.

• Αποκατάσταση όλων των περι-
κοπών στις συντάξεις μας.

• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν 
υγεία – ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη.

Δεν δεχόμαστε το διαχωρισμό των 
συνταξιούχων σε ρετιρέ και υπόγεια. 
Απαιτούμε την καταβολή της 13ης 
και 14ης σύνταξης για όλους, γιατί τις 
έχουμε πληρώσει μια ζωή με αίμα και 
κρατήσεις. 
Συμμετέχουμε αγωνιστικά μαζικά στη 
συγκέντρωση της Σ.Ε.Α. (ΣΥΝΤΟ-
ΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ) των 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙ-
ΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ) αύριο 1 
ΑΠΡΙΛΗ 2015 στην Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης στις 10.00’ π.μ. 
Το διάστημα που πέρασε από την 
προηγούμενη Γενική Συνέλευση, χα-

ρακτηρίσθηκε από τη μεγάλη επίθεση 
των δυνάμεων της Ε.Ε. του κεφαλαί-
ου και της συγκυβέρνησης ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ, σε όλα τα δικαιώματα των 
συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι σή-
κωσαν πολύ μεγάλο μερίδιο αυτής 
της επίθεσης. Η πρόβλεψή μας ότι τα 
αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα μας 
ρίχνουν στον Καιάδα γίνεται πραγ-
ματικότητα. Θα χρειάζονταν πολλές 
σελίδες και μελάνι για να περιγράψει 
κανείς το δράμα που βιώνουν οι συ-
νταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το Δ.Σ. 
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κάτω από τις 
αποφάσεις της Σ.Ε.Α. έδωσε τη μάχη 
του αγώνα σταθερά και ανελλιπώς, 
αυτοτελώς και σε συνεργασία με την 
Π.Ο.Σ. για την απόκρουση και την 
ανατροπή των αντεργατικών αντι-
λαϊκών πολιτικών. 
Αυτή η δράση χαρακτηρίζεται από 
μαζικές πρωτοβουλίες και παρεμβά-
σεις. Αξιοποιήσαμε όλες τις μορφές 
πάλης. Από τη συμμετοχή μας στις 
συγκεντρώσεις, παραστάσεις, πορεί-
ες, αποστολή υπομνημάτων κ.λ.π.
Συγκεκριμένα:

•	 Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο 
του ΤΑΥΤΕΚΩ στις 2 ΙΟΥΝΗ 
2014 για τα προβλήματα του εφά-
παξ και τη θεώρηση των βιβλιαρί-
ων υγείας.

•	 Στις 19 ΙΟΥΝΗ 2014 συμμετεί-
χαμε στο πανελλαδικό συλλα-
λητήριο της ΣΕΑ στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος με πανό και με με-
γάλη συμμετοχή των συναδέλ-
φων, που είχε σαν αποτέλεσμα τη 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό 
κ.ΣΑΜΑΡΑ στις 21 ΙΟΥΝΗ 2014 
που παρά τη δέσμευσή του ότι θα 
μας απαντήσει γραπτά στο υπό-
μνημα που του καταθέσαμε, δεν 
μας απάντησε ποτέ.

•	 Στις 24 ΙΟΥΝΗ 2014 συναντήσα-
με τον Πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
για τις υπηρεσιακές ταυτότητες 
και ζητήσαμε να χορηγηθούν και 
στους συναδέλφους που έφυγαν – 
διώχθηκαν με μετάταξη.

•	 Συμμετείχαμε στην Παναττική 
συγκέντρωση της ΣΕΑ στην Πλα-
τεία Κλαυθμώνος.

•	 Οργανώσαμε συγκέντρωση σε 
συνεργασία με την Π.Ο.Σ. στο 
Υπουργείο Εργασίας για το εφά-
παξ και συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό τον κ.ΜΠΕΖΑ που είχε 
σαν αποτέλεσμα να δοθούν 12 
εκατ. Ευρώ στο ΤΑΥΤΕΚΩ και να 
χορηγηθούν 260 εφάπαξ στους 
συναδέλφους.

ΑΘΗΝΑ: Γενική Συνέλευση, 31 Μάρτη 2015, κτίριο ΟΣΕ

Εισήγηση του απολογισμού δράσης 2014 από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σωτήρη Ραυτόπουλο

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (από αριστερά):
Γιώργος Ζερτόπουλος, Επαμεινώνδας Λαδάς, Θεόδωρος Γιαννακόπουλος

•	 Στις 24 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 συνα-
ντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του 
ΟΣΕ κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ για 
την αποζημίωση των συναδέλ-
φων που την πήραν σημαντικά 
μειωμένη.

•	 Στην 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014 συμμε-
τείχαμε στο μεγάλο πανελλαδικό 
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο 
Σύνταγμα.

•	 Στις 20 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014 συμ-
μετείχαμε στη συγκέντρωση της 
ΣΕΑ στην Πλατεία Κοτζιά και πο-
ρεία στο Υπουργείο Εργασίας με 
αίτημα να μας χορηγηθεί το δώρο 
των Χριστουγέννων.

•	 Στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014 συμ-
μετείχαμε στη συγκέντρωση της 
ΣΕΑ έξω από το Υπουργείο Οικο-
νομικών και καθιστική διαμαρτυ-
ρία προβάλλοντας τα προβλήμα-
τά μας και την απαίτησή μας να 
μας χορηγηθεί το δώρο των Χρι-
στουγέννων.

Για τον ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ και τα προ-
βλήματα της υγείας, ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης όπως διαμορ-
φώνεται η κατάσταση στην υγεία, η 
κατάσταση γίνεται τραγική. Το πρό-
βλημα αυτό πρέπει να είναι από τα 
κύρια στην πάλη του συνταξιουχικού 
κινήματος.
Όλη η λογική τους είναι με τον ΕΟ-
ΠΥΥ, να σπρώξουν την υγεία στους 
ιδιώτες.
Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ δεν βα-
σίστηκε στην προσπάθεια βελτίωσης 
της παρεχόμενης υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, από το πρώην ΤΑΠΟΤΕ 
αλλά στην ίδρυση μιας μηχανής που 
μετακυλύει το κόστος της υγειονο-
μικής περίθαλψης στις τσέπες των 
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
Οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές 
τους εξαναγκάζονται το τελευταίο 
διάστημα, να προκαταβάλουν το σύ-
νολο της αμοιβής για επίσκεψη στους 
γιατρούς και το σύνολο της τιμής των 

φαρμάκων.
Η κατάσταση αυτή πρέπει να πάρει 
τέλος. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν κα-
μία ευθύνη για τις καθυστερήσεις των 
Ταμείων να εξοφλήσουν τους για-
τρούς και τους φαρμακοποιούς. Είναι 
οι μόνοι που πληρώνουν κανονικά τις 
εισφορές τους.
Αυτοί που ληστεύουν τα Ταμεία είναι 
οι πλουτοκράτες και το κράτος. 
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας για 
δημόσιο, δωρεάν, ενιαίο, καθολικό 
σύστημα υγείας και πρόνοιας.
Απαιτείται άμεσα να δοθεί η δυνα-
τότητα σε όλους τους άνεργους και 
ανασφάλιστους καθώς και στις οι-
κογένειές τους να έχουν δωρεάν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς 
καμία προϋπόθεση. Να χρηματοδο-
τηθούν πλήρως τα ασφαλιστικά τα-
μεία από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Να καταργηθεί κάθε πληρωμή των 
ασφαλισμένων για την υγεία, οι 
ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο 
υγείας, οι πληρωμές για τα φάρμακα 
και τις εξετάσεις στα εξωτερικά ια-
τρεία των δημόσιων νοσοκομείων και 
στα Κέντρα Υγείας.
Να επανέλθουν όλες οι παροχές για 
τα προγράμματα λουτροθεραπεία και 
θεραπευτικού τουρισμού.
Να γίνουν μαζικές προσλήψεις για-
τρών, νοσηλευτών κ.λ.π. για όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας με μόνιμη, 
σταθερή και αποκλειστική απασχόλη-
ση. 
Για τα προβλήματα σχετικά με το 
ΕΦΑΠΑΞ στείλαμε στις 11/2/2015 
επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ και του επιση-
μαίνουμε τα παρακάτω:
«Το προσωπικό του ΟΣΕ και των εται-
ρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ είναι 
ασφαλισμένο από την πρόσληψή του 
στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού 
του ΟΣΕ (ΤΠΠ ΟΣΕ) για τη χορήγη-
ση εφάπαξ μετά τη συνταξιοδότησή 
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του και με το ν.3655/2008 εντάχθη-
κε ως τομέας στο ιδρυθέν με τον ίδιο 
νόμο, ΤΑΥΤΕΚΩ.
Συνολικά, από κάθε εργαζόμενο για 
χρονικό διάστημα άνω των 27 ετών 
και από τον εργοδότη, έχουν κα-
ταβληθεί στο Ταμείο περισσότερα 
– κατά μέσο όρο – από 50.000 ευρώ 
(χωρίς αναπροσαρμογές και τόκους). 
Η βιωσιμότητα του Ταμείου κατέρ-
ρευσε με το κούρεμα των αποθεματι-
κών του με το PSI στις 12/3/2012.
Έτσι, ενώ στις 9/3/2012 τα αποθεματι-
κά του ήταν 64.496.627,86 ευρώ, στις 
12/3/2012 μετά το αναγκαστικό κού-
ρεμα, τα αποθεματικά μειώθηκαν στα 
19.728.484,64 ευρώ. Δηλαδή χάθηκαν 
44.773.148,22 ευρώ, 10 εκατομμύρια 
ευρώ περισσότερα από το έλλειμμα 
του ταμείου μέχρι την 31/12/2013. 
Με τον τρόπο αυτό το ταμείο κατα-
στράφηκε.
Το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ με έγγρα-
φό του στις 11/2/2014 ζήτησε από 
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης Πρόνοιας, 12.380.000,00 
€ για να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ώστε να δοθούν τα εφά-
παξ στους συναδέλφους. Το ποσό 
αυτό δόθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ το Δε-
κέμβρη του 2014 και είχε σαν αποτέ-
λεσμα να χορηγηθούν εφάπαξ σε πε-
ρίπου 260 συναδέλφους.
Ζητάμε άμεσα να δοθούν χρήματα 
στο ΤΑΥΤΕΚΩ ώστε να χορηγηθούν 
τα εφάπαξ και στους συναδέλφους 
που τα περιμένουν από το 2012.
Ταυτόχρονα, με τις μνημονιακές νο-
μοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμε-
νης κυβέρνησης και τις αποφάσεις 
του απερχόμενου Υπουργού Εργασί-
ας επισημοποιείται η δραματική μεί-
ωση του εφάπαξ με την αλλαγή του 
τρόπου υπολογισμού που θα γίνεται 
για όσους συναδέλφους συνταξιοδο-
τούνται μετά την 1/9/2013.
Η ρύθμιση αυτή, είναι κατάφορα 
άδικη και εάν δεν αλλάξει θα έχει ως 
συνέπεια την ουσιαστική κατάργηση 
της χορήγησης εφάπαξ στους συνα-
δέλφους οι οποίοι πληρώνουν για 35 
χρόνια κανονικά τις εισφορές τους 
στο Ταμείο.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξι-
ούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ» ζητά:
•	 Να	 επιστραφούν	 τα	 αποθεματικά	

του Ταμείου που υπεξαίρεσε η προη-
γούμενη κυβέρνηση ώστε να χορηγη-
θούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους.
•	Να	αλλάξει	ο	τρόπος	υπολογισμού	
του εφάπαξ και να γίνεται με βάση 
τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 
31/8/2013».
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
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 μετατάχθη-
καν – διώχθηκαν από τον ΟΣΕ. 
Στείλαμε επιστολή στις 3/3/2015 στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κ.Χρήστο 
Σπίρτζη και του επισημαίναμε τα πα-
ρακάτω:
«Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 241 
συνάδελφοι οι οποίοι μετά τη συντα-
ξιοδότησή τους από τον ΟΣΕ τους 
χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η 
αποζημίωση που δικαιούνται. 
Το Σωματείο μας έχει συναντηθεί με 
τον Πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Θεοφανό-
πουλο και του επισημάναμε ότι η από-
φαση αυτή του ΟΣΕ είναι κατάφορα 
άδικη και ο μόνος στόχος της ήταν να 
αφαιρεθούν χρήματα από τους συνα-
δέλφους που τα δικαιούνται. 
Τον ενημερώσαμε επίσης ότι έχει βγει 
και πρωτόδικη δικαστική απόφαση η 
οποία δικαιώνει τους συναδέλφους. 
Προτείναμε στον κ. Θεοφανόπουλο 
να δοθούν τα χρήματα που δικαιού-
νται οι συνάδελφοι σε δόσεις.   
Ο κ. Θεοφανόπουλος δέχτηκε ότι οι 
συνάδελφοι έχουν δίκιο και ότι θα ζη-
τήσει γνωμάτευση της νομικής υπη-
ρεσίας του ΟΣΕ ώστε να δοθεί λύση 
στο πρόβλημα.  Μέχρι και σήμερα 
όμως δεν έχουμε πάρει καμία απά-
ντηση.
Επίσης ένα δεύτερο θέμα που θέλου-
με να σας γνωστοποιήσουμε είναι η 
απόφαση του ΟΣΕ να μην χορηγήσει 
Υπηρεσιακές Ταυτότητες στους συ-
ναδέλφους που μετατάχθηκαν – δι-
ώχθηκαν, με το ν.3891/2010 από τον 
ΟΣΕ, μετά από εργασία 30 χρόνων 
και πάνω στο Σιδηρόδρομο. 
Θεωρούμε αυτό το θέμα σημαντι-
κό από άποψη ουσίας και ηθικής για 
τους συναδέλφους αυτούς».

ΑΘΗΝΑ: Γενική Συνέλευση, 31 Μάρτη 2015, κτίριο ΟΣΕ

Για το 10% του εφάπαξ και την αριθμ. 
3051/2014 απόφαση του Α’ Τμήματος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας που 
απορρίπτει το αίτημα των συναδέλ-
φων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 
2003 και διεκδικούσαν τη χορήγηση 
και του υπόλοιπου 10% του εφάπαξ 
η «ΕΝΟΤΗΤΑ» θα παρακολουθεί το 
θέμα και θα σας ενημερώνει. 
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν 
οι συνάδελφοι που μετατάχθηκαν – 
διώχθηκαν με το ν.3891/2010 από τον 
ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι υπηρεσί-
ες που μετατάχθηκαν έχουν σταματή-
σει να τους χορηγούν την αποζημίωση 
όταν συνταξιοδοτούνται. Το θέμα έχει 
οδηγηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και 
περιμένουμε την απόφασή του.
Υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως 
με τις βεβαιώσεις αποδοχών και τον 
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.
Το Σωματείο μας μαζί με τους συνα-
δέλφους θα αγωνιστεί για να αντιμε-
τωπίσουμε τα προβλήματα. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το διάστημα που πέρασε από τις 
εκλογές στις 29/4/2014 και τη συ-
γκρότηση του Προεδρείου, το Δ.Σ. 
του Σωματείου μας πέραν της δράσεις 
και τις πρωτοβουλίες που πήρε για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των μελών μας, οργανώσαμε συγκε-
ντρώσεις και εκδηλώσεις με μαζική 
συμμετοχή των συναδέλφων.
Στις 3/10/2014 στη Λαμία, στις 
28/11/2014 στην ΕΛΑΤΕΙΑ, στις 
21/1/2015 στην ΑΘΗΝΑ πραγματο-
ποιήσαμε εκδηλώση για την κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας με μεγάλη 
συμμετοχή των συναδέλφων, στις 
5/2/2015 στην ΠΑΤΡΑ εκδήλωση για 
την κοπή της πίτας επίσης με μεγά-
λη συμμετοχή των συναδέλφων, στις 
17/3/2015 στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ Συνέ-
λευση με μεγάλη συμμετοχή των συ-
ναδέλφων. 
Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυ-
τές τις εκδηλώσεις είναι ότι πρέπει να 
έχουμε επαφή με τα μέλη μας τακτι-
κά και ανελλιπώς μέσα από τακτικές 
Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, 
συσκέψεις, προσωπικές επαφές.

Στη σταθερή οργάνωση της συμμε-
τοχής 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 θα αναπτύξουμε 
παραπέρα.
Την επιμονή στον ταξικό προσανατο-
λισμό του κινήματος των συνταξιού-
χων με βάση τις ανάγκες της εποχής 
σε σύγκρουση με τις δυνάμεις της 
Ε.Ε. του κεφαλαίου και τις πολιτικές 
συνδικαλιστικές δυνάμεις που τις 
υπηρετούν.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Στις 13/2/2015  συνεδρίασε η Σ.Ε.Α. 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΓΩΝΑ) των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕ-
ΩΝ.
Στη συζήτηση εκτιμήθηκε και επιβε-
βαιώθηκε η θετική πορεία του συντα-
ξιουχικού κινήματος.
Αυτή την πορεία εμείς σαν «ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ» θα τη συνεχίσουμε με πιο αποφα-
σιστικά βήματα. 
Η θετική αυτή δράση είναι παρακατα-
θήκη 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. 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η σημερινή Γενική Συνέλευση πρέπει 
να αποτελέσει σταθμό στην παραπέ-
ρα 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 ψυχαγωγι-
κού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε 
να συμβάλλετε όλοι.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος
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«…από καιρό έχω δώσει στο σωματείο μας στον πρόεδρο 
και στον ταμία για τις κρατήσεις που γίνονται στις συντά-
ξεις. Δεν πιάνω αν είναι σωστές ή αν είναι παράνομες, πι-
άνω ότι το λογιστήριο του κράτους και ο νόμος λένε ότι 
στο οικογενειακό επίδομα δεν γίνονται κρατήσεις. Το ΙΚΑ 
κάνει κρατήσεις και στο οικογενειακό επίδομα με αποτέ-
λεσμα να φτάνουμε να έχουμε 10% κρατήσεις αντί για 5% 
…Διάβασα και άκουσα αυτά που είπε ο πρόεδρος για το 
ΕΚΑΣ, δεν είμαι αντίθετος  αλλά υπάρχει μία αδικία. Αρχί-
ζει από 7.715 ευρώ τον χρόνο και δίνει 230 ευρώ τον μήνα 
σύνταξη παραπάνω δηλαδή εγώ που είχα 4.500 χιλιάδες 

ένσημα μόνο παίρνω τις 7 χιλιάδες και φτάνω στις 10.450 
τον χρόνο. Εσείς που έχετε παραπάνω ένσημα από εμένα 
7-8 χιλιάδες και σας έχει στις 9.200 σας δίνει 30 ευρώ αύ-
ξηση με αποτέλεσμα να πέσετε κάτω και από αυτόν που 
έχει τα λιγότερα ένσημα. …Είχα ανακοινώσει από το 1990, 
στη συνέλευση της Λαμίας ότι λόγω πλήρης εντάξεως  
στην ΕΟΚ θα έρθει η απόλυση 3 χιλιάδων δημοσίων υπαλ-
λήλων, η κατάργηση της μονιμότητας και του εφάπαξ, των 
δώρων και η χρηματοδότηση των ταμείων. ...Τα βρήκαμε 
μπροστά μας αλλά κανένας συνδικαλιστής εν ενεργεία δεν 
ενδιαφέρθηκε να τα λύσει εκείνη την εποχή…»

«…Ειπώθηκαν κάποια πράγματα, ας μου επιτρέψει ο συνάδελ-
φος Φωτιάδης να πω ότι παρουσιάστηκε σαν εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης με την αναφορά του ότι το κυρίαρχο είναι το χρέος. 
…Το συνδικαλιστικό κίνημα το πολιτικοποιημένο και το ταξικό 
έχει άποψη και λόγο, αλλά, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
κυβέρνηση. …Το πισωγύρισμα δεν έγινε μονάχα με την αλλαγή 
των κυβερνήσεων, της κρίσης και των πολιτικών που επέλεξαν. 
Βασικός βραχίονας αυτών των κυβερνήσεων ήταν η ΓΣΕΕ… Η 
στάση που κράτησε γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα σε 
β’βάθμιο επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια και ο εκφυλισμός που 
επήλθε. Ακουσα κάποιον συνάδελφο να λέει για αυτόν που παίρ-

νει σύνταξη με 4,5 χιλιάδες ένσημα, αυτά τα χρησιμοποιούν οι 
κυβερνήσεις συνάδελφοι. Οχι ότι δεν υπάρχουν ατέλειες μέσα 
στο ασφαλιστικό σύστημα αλλά οι περικοπές γίνονται για την 
διαίρεση της εργατικής τάξης. Μην ξεχνάτε ότι οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις έλεγαν για προνομιούχους… Σήμερα τι ψελλίζουν 
ότι δεν μπορεί ο συνταξιούχος να παίρνει περισσότερα από τον 
εν ενεργεία. Ο ρόλος κράτους -δικαιοσύνης –ΜΜΕ συνεχίζει να 
συντηρείται ο τρόμος. Το σωματείο μας πράγματι έχει αλλάξει. 
…Η αναμέτρηση για τα προβλήματα και την επίλυση τους δεν θα 
γίνει με άλλους όρους ούτε με καλύτερη κυβέρνηση όποια και 
αν έρθει, θα γίνει με αναμέτρηση της κοινωνίας…» 

Σάββας Χατζηθεοδωρίδης, μέλος Δ.Σ.

«…με την εικόνα αυτή αλλά κυρίως με την εικόνα που συνάντη-
σα στην Πάτρα έχω την εντύπωση ότι είναι ένα σωματείο το οποίο 
υλοποιεί τις δεσμεύσεις του με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να εκ-
δηλώνουν ένα είδος εμπιστοσύνης που αν αυτή την εμπιστοσύνη 
την επιδείκνυαν και στα σωματεία των εργαζομένων θα ήταν πολύ 
καλύτερες οι συνθήκες …βιώνουμε μία πρωτοφανή περίοδο …
Παρόλα αυτά όμως πάντα κάτι υπάρχει μέσα στην ελληνική επι-
κράτεια το οποίο κινείται, δημιουργεί και ένα κομμάτι αυτής της 
δημιουργίας είναι και αυτό το σωματείο. Όπως είπε και ο Φωτιάδης 
υπάρχει ένας νεαρός ηγέτης ο οποίος βγάζει γλώσσα σε αυτά μεγα-
θήρια στην ευρωπαϊκή ένωση τα οποία έρχονται σε δύσκολη θέση. 

Αυτό λοιπόν το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε τις μέρες αυτές. 
Το σωματείο πρέπει να περάσει σε μία δεύτερη φάση  η οποία είναι 
με την συλλογικότητα που το διακρίνει κάτι να προσφέρει στους 
συναδέλφους. Αν διαβάσετε την σιδηροδρομική ιστορία θα δείτε 
ότι το ταμείο αλληλοβοήθειας και το ταμείο προνοίας δημιουργή-
θηκαν από πρωτοβουλία των σιδηροδρομικών την δεκαετία του 20 
κυρίως να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύ-
ψει από την φυματίωση, την συνήθη ασθένεια των σιδηροδρομι-
κών. Πρέπει η διοίκηση του σωματείου να επιμεληθεί έναν τρόπο 
να ξαναρχίσουμε να χτίσουμε το κοινωνικό κράτος το οποίο γκρε-
μίστηκε ξανά από την αρχή λιθαράκι-λιθαράκι…»

Παναγιώτης Ιατρόπουλος, μέλος

 «…η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του σωματείου 
πιστεύω ότι είναι εμφανέστατη και από την δράση της και 
από την παρουσία της κλπ. ...Εγώ θα ήθελα να κάτσουμε 
να σκεφτούμε συνάδελφοι, αν μετά τις εκλογές που έγιναν 
στις 25 του Γενάρη δεν είχαμε αυτή την αλλαγή, τι τοπίο θα 
είχαμε σήμερα; Εγώ θα ήθελα να το θυμίσω, θα είχαμε e-
mail Χαρδούβελη  που πάει να πει μειώσεις σε επικουρικές 
συντάξεις  μειώσεις στις κύριες συντάξεις υποβάθμιση της 
υγείας απολύσεις αύξηση του ΦΠΑ και μία σειρά άλλα 
ζητήματα που τα βιώσαμε όλα αυτά τα πέντε χρόνια. …

Πρώτα και κύρια  πιστεύω ότι πρέπει να συσπειρωθούμε 
γύρω από το σωματείο και όποιους άλλους φορείς έχουν 
ταξικό προσανατολισμό… πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
όλοι ότι, ό,τι και να λένε  για το εφάπαξ για τις αυξήσεις για 
το σύστημα υγείας και όλα αυτά, αν συνάδελφοι δεν λυθεί το 
θέμα το μεγάλο ζήτημα του χρέους της χώρας κατά την δική 
μου άποψη δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα μπροστά, αν 
αυτό το πράγμα δεν ελαφρυνθεί , δεν κουρευτεί να μπορέσει 
η ελληνική οικονομία να κινηθεί σε ρυθμό ανάπτυξης , δεν 
μπορούν να λυθούν τα προβλήματα...»

Παναγιώτης Φωτιάδης, μέλος Δ.Σ.

«…ο Θεοφανόπουλος πρέπει να πάρει την απόφαση και 
να ξεκαθαρίσει την υπόθεση σχετικά με τις αποζημιώ-
σεις γιατί δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα ξεκάθαρα, ναι 
ή όχι. Η να προχωρήσουν στα δικαστήρια και οι άλλοι 
συνάδελφοι και να μην καθόμαστε να περνάει ο καιρός 
ή να δούμε τι μέλλει γενέσθαι. Θα μου πείτε ότι βγήκε 
μία νέα κυβέρνηση και περιμένουμε τι θα κάνει αλλά 
εδώ δεν πάμε πίσω πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν πρέ-
πει να τα σκεπάσουμε πρέπει να τα ξεσκεπάσουμε όλα 
και πρέπει να καταλάβει και ο κύριος Θεοφανόπουλος 

ότι και οι 250 άνθρωποι αυτοί δικαιούνται. Ολοι μας 
είμαστε συνεργαζόμενοι συνταξιούχοι μαζί με τους άλ-
λους συνταξιούχους από άλλα ταμεία και είμαστε ένας 
σκληρός πυρήνας στις συγκεντρώσεις και για αυτό αύ-
ριο 1η Απριλίου πρέπει να είμαστε παρόντες. Για αυτό 
πρέπει να είμαστε εκεί για να μην νομίζουν ότι είμαστε 
χαλαροί. Θα περιμένουμε την νέα κυβέρνηση 4-5 μήνες 
να δούμε τι θα κάνει για αυτά που έχει τάξει.  Από εκεί 
και πέρα αν δεν υπάρξει κάποιο φως στο τούνελ είμαστε 
συνηθισμένοι πια στους δρόμους…» 

Παναγιώτης Βασιλόπουλος, μέλος Δ.Σ. 

«…Προβήκαμε στον οικονομικό έλεγχο διαχείρισης χρήσης 
του έτους 2014 και διαπιστώσαμε τα παρακάτω: Το υπόλοιπο 
χρήσης 2013 ήταν 86.092,79 ευρώ. Εσοδα 59.356,79 ευρώ. 
Σύνολο 145.449,58 ευρώ. Εξοδα: 57,094,89 ευρώ. Το 
υπόλοιπο στις 31.12.2014 ήταν 88.354,69 ευρώ. Τα χρήματα 
είναι κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα 32.654 ευρώ, στο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 9.177 ευρώ, σε προθεσμιακό 
λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 40.000 ευρώ 
ενώ στο ταμείο κρατούνται 6.522 ευρώ. Ολα τα παραστατικά 
είναι στη διάθεση των μελών για να τα ελέγξουν».

Δημήτρης Δημητρίου, μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ: Γενική Συνέλευση, 31 Μάρτη 2015, κτίριο ΟΣΕ

Παρεμβάσεις συναδέλφων στη Γενική Συνέλευση

Νίκος Μπάκωσης, μέλος
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
17 Μαρτίου 2015 το απόγευμα 

στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΡΕΞ 
η Γενική Συνέλευση του Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σι-
δηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στην 
Καλαμάτα με επιτυχία και μαζική 
συμμετοχή των συναδέλφων συντα-
ξιούχων σιδηροδρομικών Μεσσηνί-
ας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβου-
λίου  συμμετείχαν ο Πρόεδρος Σω-
τήρης Ραυτόπουλος, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Παναγιώτης Ρούσσος και ο 
Ταμίας Θανάσης Μελούδης.

Στη Γενική Συνέλευση εκτός από τα 
κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομι-
κοί (μείωση συντάξεων, περικοπή 
δώρων, το εφάπαξ κ.λπ.) έθεσαν και 
το ζήτημα της κατάργησης του σιδη-
ρόδρομου στην Πελοπόννησο και ζή-
τησαν την επαναλειτουργία του.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεσμεύτηκαν για 
μια ακόμη συνέλευση στην Καλαμά-
τα μέσα στο 2015 ώστε να πραγμα-
τοποιούνται δύο, τουλάχιστον, κάθε 
χρονιά. Επίσης δήλωσαν ότι θα γίνει 
προσπάθεια να συσταθεί παράρτη-
μα της «Ενότητας» στη Μεσσηνία.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Συνέλευση, 17 Μάρτη 2015, Ξεν/χείο ΡΕΞ

ΑΘΗΝΑ: Γενική Συνέλευση, 31 Μάρτη 2015, κτίριο ΟΣΕ

Εισήγηση του προγράμματος δράσης 2014 από τον
Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Παναγιώτη Ρούσσο

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνα-
δέλφισσες,

Με τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές 
που έχουν εφαρμοστεί από τις προη-
γούμενες κυβερνήσεις οι συνταξιού-
χοι έχουν μετατραπεί σε παρίες, υπο-
ζύγια.
Η ζωή των συνταξιούχων χειροτέρευ-
σε δραματικά και κυριολεκτικά τσακί-
στηκε.
Οι συνταξιούχοι πήραν πολύ μεγάλο 
μερίδιο αυτής της επίθεσης, η πρό-
βλεψή μας ότι τα αντεργατικά – αντι-
λαϊκά μέτρα μας ρίχνουν στη φτώχεια 
και την εξαθλίωση έγινε πραγματικό-
τητα. 
Κάνουμε ξεκάθαρο στη νέα κυβέρνη-
ση ότι οι συνταξιούχοι δεν θα ζήσουν 
με ψίχουλα, αλλά θα διεκδικήσουν 
την αποκατάσταση όλων των απω-
λειών σε όλα τους τα δικαιώματα, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να κατέβει ο 
πήχης των διεκδικήσεων του συντα-
ξιουχικού κινήματος, αλλά αντίθετα 
αυτός πρέπει να ανέβει με βάση τις 
ανάγκες του σήμερα και οι συνταξιού-
χοι θα δυναμώσουν τον αγώνα τους 
για λύση των μεγάλων προβλημάτων 
που έχουν τσακίσει τη ζωή μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας καταθέτουμε σήμερα τον Προ-
γραμματισμό Δράσης του Σωματείου 
μας για το 2015 και σας καλούμε μετά 
από συζήτηση και τις προτάσεις που 
θα κάνετε να τον ψηφίσετε.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
& ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

•	 Την αποκατάσταση όλων των πε-
ρικοπών στις κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις.

•	 Την επαναφορά της 13ης και 14ης 
σύνταξης, όχι στο διαχωρισμό 
των συνταξιούχων σε ανώτερους 
και κατώτερους ως προς την κα-

ταβολή της 13ης και 14ης σύντα-
ξης.

•	 Την κατάργηση όλων των αντι-
ασφαλιστικών νόμων, την επα-
ναφορά του ΕΚΑΣ με τον τρόπο 
που δυνόνταν, την κατάργηση 
του νέου «ΛΑΦΚΑ».

•	 Την επιστροφή των αποθεματι-
κών των Ταμείων που λεηλατήθη-
καν από το κεφάλαιο μέσω Χρη-
ματιστηρίου και κουρέματος.

•	 Την επιστροφή των αποθεματι-
κών του Ταμείου Πρόνοιας που 
υπεξαιρέθηκαν ώστε να χορηγη-
θούν τα εφάπαξ στους συναδέλ-
φους.

•	 Την αλλαγή του τρόπου υπολο-
γισμού του εφάπαξ και να γίνεται 
με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν 
μέχρι την 31/8/2013.

•	 Την καταβολή του υπόλοιπου της 
αποζημίωσης στους 241 συναδέλ-
φους που τους χορηγήθηκε σημα-
ντικά μειωμένη όπου τη δικαιού-
νται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•	 Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, 

ενιαίο καθολικό σύστημα υγείας 
και πρόνοιας για όλους, χωρίς 
αποκλεισμούς.

•	 Να καταργηθεί κάθε πληρωμή 
των ασθενών για την υγεία στα 
φάρμακα, στις εξετάσεις, στα 
εξωτερικά ιατρεία των δημόσι-
ων νοσοκομείων και στα Κέντρα 
Υγείας.

•	 Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, 
νοσηλευτών για όλες τις δημό-
σιες υπηρεσίες υγείας με μόνιμη, 
σταθερή και αποκλειστική απα-
σχόληση.

•	 Την εξόφληση των ιατρικών απο-
δείξεων, φαρμάκων κ.α. που εκ-
κρεμούν από το Νοέμβριου του 
2011.

•	 Την επαναφορά της οδοντιατρι-
κής περίθαλψης, την οποία είχαμε 
και με την ενοποίηση των Ταμεί-
ων στο ΕΟΠΥΥ έχει καταργηθεί

•	 Τη συντόμευση απονομής των 
συντάξεων κύριας και επικουρι-
κής που καθυστερούν πάνω από 
δύο χρόνια.

•	 Να επανέλθουν όλες οι παροχές 
για τα προγράμματα λουτροθε-
ραπείας και θεραυπετικού τουρι-
σμού.

•	 Καμία μείωση στις κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις πλήρη κάλυ-
ψη από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό και από τη φορολογία της 
εργοδοσίας των ελλειμμάτων.

•	 Να πληρώσει το κράτος και οι 
εργοδότες που έχουν την ευθύνη 
για τα ελλείμματα στα Ταμεία.

•	 Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιού-
χοι τις ασφαλιστικές τους εισφο-
ρές τις πληρώνουν κανονικά και 
δεν χρωστάνε σε κανέναν.

•	 Ενιαίο – Δημόσιο Σιδηρόδρομο 

που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.
•	 Άνοιγμα και λειτουργία του δι-

κτύου Πελοποννήσου και των 
Περιφερειακών Δικτύων.

•	 Προσλήψεις προσωπικού με μόνι-
μη και σταθερή δουλειά.

•	 Τη χορήγηση υπηρεσιακών ταυ-
τοτήτων στους συναδέλφους που 
μετατάχθηκαν – διώχθηκαν με το 
ν.3891/2010 από τον ΟΣΕ μετά 
από εργασία 30 χρόνων και πάνω 
στο σιδηρόδρομο.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Παίρνοντας υπόψη τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα στη δράση μας, συ-
νεχίζουμε 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 προβλη-
μάτων μας. 

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Παναγιώτης Ρούσσος
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...και επιστολή  στο ΤΑΥΤΕΚΩ

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…

Στις 24/3/2015 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του προεδρείου του Πα-

νελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» μαζί 
με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Σιδηροδρομικών Π.Ο.Σ, με 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Δημήτριο Στρατούλη, 
για το θέμα του εφάπαξ.
Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού 
για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 
1/9/2013 ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε 
ότι δεν θα ισχύσει ο μαθηματικός τύπος 
που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη 
κυβέρνηση και ότι σύντομα θα υπάρξει 
νέος τρόπος υπολογισμού με τον οποίο 
δεν θα υπάρχουν μειώσεις στο εφάπαξ.
Όσον αφορά τη χορήγηση των εφάπαξ 
στους συναδέλφους, που εκκρεμούν 
από το 1012 λόγω έλλειψης χρημάτων 
μετά το αναγκαστικό κούρεμα που έγινε 

στις 12/3/2012 στα αποθεματικά του Τα-
μείου, ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε ότι 
η Διοίκηση του Ταμείου δεν έχει στείλει 
αίτημα στο Υπουργείο για έκτακτη χρη-
ματοδότηση, κάτι που θα της ζητηθεί να 
κάνει και ότι σε δύο μήνες θα υπάρξει 
χρηματοδότηση ώστε να χορηγηθούν 
τα εφάπαξ στους συναδέλφους που πε-
ριμένουν από το 2012.
Η θέση του ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που 
εξέφρασε στον Υπουργό είναι:
-      Να επιστραφούν τα αποθεματικά 
του Ταμείου που υπεξαίρεσε η προηγού-
μενη κυβέρνηση ώστε να χορηγηθούν 
τα εφάπαξ στους συναδέλφους.
-      Να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού 
του εφάπαξ και να γίνεται με βάση τις δι-
ατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31/8/2013.
Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του 
θέματος και θα ενημερώνουμε τους συ-
ναδέλφους.

Το πρόβλημα του «εφάπαξ» στον
Αναπλ. Υπουργό Δημ. Στρατούλη

Μετά την ενημέρωση από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημή-

τριο Στρατούλη ότι «το Ταμείο δεν έχει στείλει αί-
τημα στο Υπουργείο για έκτακτη χρηματοδότηση» 
η «ΕΝΟΤΗΤΑ» έστειλε σχετική επιστολή στον Πρόε-
δρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Δομένικο Νικόλαο, που έχει ως 
εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Το Προεδρείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντα-

ξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» μαζί με το 
Προεδρείο της Π.Ο.Σ. συναντήθηκε στις 24/3/2015 
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κ. Δημήτριο Στρατούλη και συζήτησε μαζί 
του το πρόβλημα του εφάπαξ και την αδυναμία 
του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ να χορηγή-
σει τα ΕΦΑΠΑΞ λόγω έλλειψης χρημάτων, μετά το 
αναγκαστικό κούρεμα που έγινε στις 10/3/2012 στα 
αποθεματικά του.

Ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε ότι το Ταμείο δεν έχει 
στείλει αίτημα στο Υπουργείο για έκτακτη χρηματο-
δότηση.
Κύριε Πρόεδρε, Ζητάμε άμεσα να στείλετε έγγρα-
φο για έκτακτη χρηματοδότηση του Τομέα Πρόνοι-
ας Προσωπικού ΟΣΕ στο Υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους 
συναδέλφους που είναι σε εκκρεμότητα και περιμέ-
νουν από το 2012.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/05/2015
ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ, ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ & 
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αναχώρηση ώρα 07:30 π.μ. από Καρόλου για την ορεινή Κορινθία.
Περνώντας από το ΚΙΑΤΟ συνεχίζουμε για τη ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 
όπου και θα κάνουμε στάση. Από εκεί συνεχίζουμε για την ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΑ, την ΚΟΙΛΑΔΑ του ΦΕΝΕΟΥ, της τεχνητής λίμνης ΔΟΞΑ και την 
ΜΟΝΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τα οποία συμπληρώνουν το όμορφο σκηνικό 
ανάμεσα στις ψηλές κορυφές της ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑΣ και της ΖΗ-
ΡΙΑΣ.
Επισκέψεις σε όλα τα αξιοθέατα. Περίπατος και γεύμα. Επιστροφή στην 
Αθήνα με στάση για καφέ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/06/2015
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ

Αναχώρηση ώρα 07.30’ από Καρόλου για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ στην Περιοχή της Μάνδρας. Συνεχίζουμε 
μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού ΘΗΒΑΣ – ΘΙΣΒΗΣ για την ΠΑΡΑ-
ΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ. Άφιξη – παραμονή για μπάνιο και γεύμα προεραιτικά, 
επιστροφή μέσω της νέας εθνικής οδού 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.

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ


