
Με αγωνιστική διάθεση ανταποκρίθηκαν οι χιλιάδες συνταξιούχοι στο κάλε-
σμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιουχικών οργα-

νώσεων και πήραν μέρος στην Πανελλαδική κινητοποίηση 23/6/2015 στην Αθήνα. 
Με πούλμαν από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρών στο συλλαλητήριο ενάντια 
στις πολιτικές που τσάκισαν τις συντάξεις μας, διέγραψαν την 13η – 14η σύντα-
ξη, εφάρμοσαν ηλικιακά κριτήρια στο ΕΚΑΣ που η ύπαρξη του μπαίνει υπό αμ-
φισβήτηση κ.α.  Απαίτησαν και απαιτούν να αποκατασταθούν όλα τα δικαιώματα 
που σφαγιάσθηκαν όσο αφορά τις συντάξεις, την υγεία, τα φάρμακα. Δικαιώματα 
που οι ίδιοι συνταξιούχοι – εργαζόμενοι τα χρηματοδότησαν μια ολόκληρη ζωή για 
να τα λεηλατήσουν στη συνέχεια οι κυβερνήσεις προς όφελος του κεφαλαίου που 
επωφελείται από αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές αυξάνοντας τα κέρδη του. 
Ακόμα το χθεσινό συλλαλητήριο ήταν μια μαζική αγωνιστική προειδοποίηση ότι οι 
συνταξιούχοι δεν πρόκειται να δεχθούν τα νέα μέτρα που έρχονται σε βάρος τους 
όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές. 
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Πρόεδρος της «Ενότητας» Σωτήρης Ραυτόπου-
λος ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι «...Οι κυβερνήσεις αλλά-
ζουν, όμως, τα μέτρα μένουν και εμπλουτίζονται οδηγώντας μας στην φτώχια και 

Οι συνταξιούχοι μαζικά διαδήλωσαν 
ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα
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Μεγαλειώδης η πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία της 23ης Ιουνίου

Με απόφαση της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει 
αντισυνταγματικούς τους ν.4051/2012 και ν.4093/2012 που μείωσαν τις 

κύριες και επικουρικές συντάξεις και διατάσει την κυβέρνηση να επαναφέρει 
τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ στα επίπεδα του 2012. 
Η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ παρά μόνο για εκείνους που προσέφυ-
γαν στη δικαιοσύνη. 
Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου… όταν 
όμως …το επιτρέψουν οι δυνατότητες της οικονομίας!!!
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις περικοπές των συ-

ντάξεων την περίοδο του 2012 για το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»  και για όλους 
τους συνταξιούχους είναι αδιαπραγμάτευτη και άμεσα πρέπει να εφαρμοστεί 
όπως προβλέπει το διατακτικό της. 
Το συνταξιουχικό κίνημα δεν δέχεται και δεν μπαίνει στις λογικές περί τμηματι-
κής εφαρμογής της, όπως δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη.  Δεν είναι δυνατόν 
να συμφωνήσουμε σε τέτοιες λογικές. Δεν είναι δυνατόν οι αποφάσεις των κυ-
βερνήσεων που περικόπτουν τις συντάξεις μας και τις κάνουν προνοιακά βο-
ηθήματα, να εφαρμόζονται αμέσως και όταν πρόκειται να επιστρέψουν κάτι 
πίσω στο συνταξιούχο να το παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες. 

«ΕΝΟΤΗΤΑ»: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ 2012 ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Σε δικό της «σπίτι»
η «ΕΝΟΤΗΤΑ» 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενό-
τητας αγοράστηκε το γραφείο που μέχρι τώρα ενοι-
κιάζαμε. Έτσι, τα γραφεία μας, στον α’ όροφο της 
οδού Βεραντζέρου 13, είναι πλέον ιδιόκτητα και στό-
χος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να αποτελέ-
σουν το στέκι των συνταξιούχων σιδηροδρομικών. 

Με επιστολές, παραστάσεις,  αλλά και συνά-
ντηση με τον υπουργό Οικονομικών οι συ-

νταξιούχοι κινητοποιήθηκαν για να διεκδικήσουν 
την άμεση και ολάκερη καταβολή των συντάξεων 
μας και να μην υφίαστανται οι συνταξιούχοι την 
ταλαιπωρία στις ουρές και στα γκισέ των τραπε-
ζών.
Στη συνάντηση των εκπροσώπων των Συνταξιου-
χικών Οργανώσεων ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
- ΟΣΕ - OAEE - ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΤΑΕ ΟΑΕΕ με τον 
υπουργό Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη που είχαν 
την Παρασκευή, 3/7/2015, ο τελευταίος απάντη-
σε ότι ενώ έχουν κατατεθεί τα χρήματα από τα 

Ταμεία στις τράπεζες, ωστόσο τα ταμειακά δια-
θέσιμα δεν επιτρέπουν την καταβολή ολόκληρης 
της σύνταξης. Τους ενημέρωσε ακόμα ότι οι τρά-
πεζες θα ξαναλειτουργήσουν όταν γίνει συμφω-
νία με τους «θεσμούς», με τους συνταξιούχους να 
απαντάνε ότι η συμφωνία αυτή θα ισοδυναμεί με 
τρίτο μνημόνιο και θα περιέχει νέα μέτρα σε βά-
ρος τους και σε βάρος του λαού.
Υπογράμμισαν ακόμα στον υπουργό ότι τα χρή-
ματα των συντάξεων είναι άμεσης ανάγκης για 
την υγεία τους και ταυτόχρονα πηγή ζωής για 
χιλιάδες νοικοκυριά άνεργων και χαμηλόμισθών, 
για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ότι οι συντά-

ξεις δεν είναι κεφάλαιο που κινδυνεύει να φύγει 
στο εξωτερικό, αλλά ο κόπος και ο μόχθος των 
συνταξιούχων που τους εξασφαλίζει με δυσκολία 
τα ελάχιστα για να ζουν.
Σε κάθε περίπτωση, όπως δήλωσε μετά τη συνά-
ντηση ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, οι συνταξιούχοι δεν 
κάνουν πίσω από τα δίκαια αιτήματά τους και μαζί 
με όλο το λαό παλεύουν για να εκφραστεί έμπρα-
κτα η αλληλεγγύη σε αυτούς που έχουν τη μεγα-
λύτερη ανάγκη, να αποτραπούν τα νέα μνημόνια 
και να δυναμώσει το ρεύμα που διεκδικεί ανάκτη-
ση των απωλειών από τα χρόνια της κρίσης.

Άμεσα μέτρα για την είσπραξη, ολόκληρων και 
χωρίς καθυστερήσεις, των συντάξεων

Συνέχεια στη σελίδα 3
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Δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλ-
φους που έχουν βάλει τα στοιχεία τους ηλεκτρο-
νικά αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι υπηρεσιακές τους 
ταυτότητες.
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ενημερώνει τους 
συναδέλφους:
•	 Η έκδοση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων 

για τους συνταξιούχους του ΟΣΕ έχει καθυστε-
ρήσει και την ευθύνη την έχει η Διοίκηση του 
ΟΣΕ.

•	 Έχουν εκδοθεί υπηρεσιακές ταυτότητες μόνο 
των συνταξιούχων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

•	 Ενημερώνουμε τους συναδέλφους συνταξιού-
χους ότι μέχρι την έκδοση των νέων υπηρεσι-
ακών ταυτοτήτων ισχύουν αυτές που έχουμε 
στην κατοχή μας. Αυτό το επισημαίνουμε γιατί 
δεχθήκαμε παράπονα ότι κατά το έλεγχο σε 
κάποιους συναδέλφους δημιούργησαν προ-
βλήματα. 

•	 «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητάει να ανοίξει ξανά το σύ-
στημα γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που δεν 
έχουν βάλει τα στοιχεία τους ώστε να εκδο-
θούν και γι’ αυτούς υπηρεσιακές ταυτότητες 
που τις δικαιούνται

Συνάντηση με τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ 
και με την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ, πραγ-

ματοποίησαν οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – ΟΤΑ – ΤΑΕΟΑΕΕ, την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5/2015.
Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, σε συνέχεια του υπομνήματος που 
είχαν καταθέσει, ενημέρωσαν τον Υπουργό για την τραγική κατάσταση 
που επικρατεί στο χώρο της υγείας και του κατέθεσαν υπόμνημα (επι-
συνάπτεται) με όλα τα ζωτικής σημασίας προβλήματα των συνταξιού-
χων στην υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καθημερινά οξύνο-
νται και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας και 
των συνταξιούχων. 
Στη συνάντηση ο Πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» έβαλε στον Υπουργό και 
στους εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ την πληρωμή των δαπανών που έχουν 
κάνει συνάδελφοι για τα προβλήματα της υγείας και δεν έχουν πληρωθεί 
από το 2012. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι οι συνάδελφοι θα πληρωθούν.

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)

Αρ. Φύλλου 119
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Συμβολική τιμή φύλλου: 0,10€

Βερανζέρου 13 (1ος όροφος) Αθήνα Τ.Κ. 106 77
Τηλ.: 210-5230829, 210-5238509
Φαξ: 210-3840154, 210-3838419

internet: http://www.trenotita.gr/
e-mail: trenotita@gmail.com   

Υπεύθυνοι έκδοσης - Μέλη Δ.Σ.
Πρόεδρος:  Ραυτόπουλος Σ.
Αντιπρόεδρος: Φράγκος Χρ.
Γεν. Γραμματέας: Ρούσσος Π.
Ταμίας: Μελούδης Αθ.
Μέλη: Χατζηθεοδωρίδης Σ.
 Βασιλόπουλος Π.
 Φωτιάδης Π. 

Τα προβλήματα της Υγείας
στον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή

Η κατάσταση στον χώρο της υγείας
Το πακέτο της περίθαλψης σε όλες τις βαθμίδες και 
επίπεδα είναι υποβαθμισμένο και καρκινοβατεί με 
ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία μας. 
Στο ΕΣΥ: 
•	 Νοσοκομεία έχουν κλείσει.
•	 Γιατροί – νοσηλευτικό προσωπικό και παραϊα-

τρικό προσωπικό έχουν αποδεκατιστεί.
•	 Μ.Ε.Θ. στην πλειοψηφία τους είναι ανενεργές, 

είτε από έλλειψη προσωπικού είτε άλλων αιτίων. 
•	 Νοσοκομεία με τρομακτικές ελλείψεις σε ιατρι-

κό, νοσηλευτικό, και άλλο προσωπικό καθώς 
και σε υλικές προμήθειες. 

•	 Οι καθυστερήσεις σε εισαγωγές μεγάλες.
•	 Στα εξωτερικά ιατρεία κυριολεκτικά στοιβάζο-

νται σε πολύωρες αναμονές όσοι έχουν ανάγκη 
για εξέταση καθώς και μεγάλο χρονικό διάστη-
μα για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού με τον 
γιατρό. 

•	 Στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά η κα-
τάσταση είναι ακόμα χειρότερη με τις χαμηλές 
υποδομές και τις ελλείψεις καθώς και στα ζητή-
ματα της μεταφοράς των ασθενών ακόμα και σε 
επείγουσες περιπτώσεις. 

Όλα αυτά γίνονται για την γιγάντωση της εμπορευ-
ματοποίησης της υγείας. 
Ίδια και χειρότερη η κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ από 
την γέννηση του το 2011. 
•	 Χαμηλή χρηματοδότηση και προϋπολογισμός 

για τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων (ΙΚΑ – 
ΟΑΕΕ – Δημόσιο – ΟΓΑ). 

•	 Μετατροπή του σε οργανισμό αγοράς  υπηρεσι-
ών υγείας και όχι παροχής. 

•	 Πλήρη αποδιοργάνωση του προηγούμενου συ-
στήματος. 

•	 Κατάργηση του οικογενειακού γιατρού. 
•	 Επιβολή δυο συστημάτων στις εξετάσεις παρο-

χής φαρμάκων. Δηλαδή Γιατροί που ανήκουν 
οργανικά στον ΕΟΠΥΥ που συνταγογραφούν 
αλλά είναι ελάχιστοι σε κάθε περιοχή και απαι-
τείται μεγάλο χρονικό διάστημα για να τον επι-
σκεφθεί κάποιος. Γιατροί που έχουν την έγκριση 
του ΕΟΠΥΥ που όμως πληρώνονται από τους 
ασθενής (χωρίς να επιστρέφονται από κάπου η 
δαπάνη) με 10 ευρώ την συνταγογράφηση και 
20 ευρώ η εξέταση.  Καθώς την επιβολή νέου 
χαρατσιού για εξετάσεις σε μηχανήματα «υψη-
λής καινοτομίας» (εφημερίδα κυβερνήσεως Αρ. 
Φύλ 2243 Αύγουστος 2014).

•	 Αυξημένη συμμετοχή σε εξετάσεις σε ιδιωτικά 
ιατρεία αφού η προσφυγή σε δημόσια προεξο-
φλεί μεγάλη αναμονή. Σε αρκετές περιπτώσεις 
η προμήθεια από τον ασθενή ενός φαρμάκου με 
συνταγογράφηση αυτού του τύπου (10 ευρώ) 
έχει οικονομική επιβάρυνση πολύ μεγαλύτερη 
από την τιμή του φαρμάκου αν το αγόραζε μό-
νος από φαρμακείο (π.χ. φάρμακο των 6 ευρώ 
το πληρώνει με 10 και συμμετοχή). 

•	 Η επιβολή γενόσημων και μη φαρμάκων και δι-
άφορα στον υπολογισμό της τιμής.

•	 Περικοπές από τις λίστες συνταγογράφησης χι-
λιάδων φαρμάκων που αγοράζονται εξ’ ιδίων. 

•	 Χαράτσι ανά 3 συνταγογραφημένα φάρμακα 1 
ευρώ στα φαρμακεία πράγμα που «τσοντάρει» 
στην μείωση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ σ’ αυτά. 

•	 Μη έγκριση πολλές φορές φαρμάκων για βαριές 
και ανίατες παθήσεις που τα επιβαρύνονται οι 
ασθενείς. 

•	 Κατάργηση των Δελτίων Θεραπευτικού Τουρι-
σμού. 

•	 Συρρίκνωση του προγράμματος λουτροθερα-
πείας τόσο από την οικονομική πλευρά όσο και 
από την παθολογική.  

•	 Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς όλων των ειδι-
κοτήτων.

•	 Το κλείσιμο των νοσοκομειακών μονάδων του 
ΙΚΑ, παρόλο ότι εντάχθηκαν στον ΕΟΠΠΥ 
έφερε τεράστια προβλήματα σε ασφαλισμένους 
– συνταξιούχους. 

Απαιτούμε τώρα λύσεις:
•	 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋπο-
θέσεις και προαπαιτούμενα. 

•	 Παντού λειτουργία των κέντρων υγείας σε 
24ωρη βάση.

•	 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 όλων των κενών θέσεων.

•	 Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξι-
ούχων στον κλάδο της υγείας 

•	 Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία σε 
όλους όσους την έχουν ανάγκη δίχως προϋπο-
θέσεις προαπαιτούμενα.   

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Βασικά σημεία του Υπομνήματος προς
τον κ. Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
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στην εξαθλίωση». Οι Συνταξιούχοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους απαιτώντας 
«Αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις μας, αποκλειστικά δημόσια 
– δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαναφορά της 13ης και της 14ης 
σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους και επιστροφή των αποθεματικών στα Τα-
μεία που λεηλατήθηκαν με το κούρεμα». Ακόμα αναφέρθηκε στη ληστεία του 72% 
των αποθεματικών του Ταμείου Προνοίας των Σιδηροδρομικών καθώς και στο αί-
τημα της άμεσης υλοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που 
αφορά την περικοπή των συντάξεων την περίοδο του 2012.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Δήμος Κουμπούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Παναγιώτης 
Βαβουγιός, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου, ο 
Παντελής Τάτσης, Πρόεδρος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, η Γεωργία Παπαδάκου, Πρόεδρος 
της Ένωσης Συνταξιούχων Εμπόρων, ο Τάσος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, κλπ.
Η πορεία που ακολούθησε ως το μέγαρο Μαξίμου και η αντιπροσωπεία που το 
επισκέφτηκε βρήκε το πρωθυπουργικό γραφείο κλειστό γι’ αυτήν και τον κ. Φλα-
μπουράρη να την περιμένει έξω που μετά από μια σύντομη συζήτηση υποσχέθηκε 
ότι θα ορισθεί άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. 

Οι συνταξιούχοι μαζικά διαδήλωσαν 
ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα

1. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντισυ-
νταξιουχικών, αντιλαϊκών, αντεργατικών μέτρων, 
μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων που ψη-
φίσθηκαν τα περασμένα χρόνια.

2. Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών  συ-
ντάξεων στα επίπεδα πριν τις περικοπές. Καμιά 
περικοπή στις κύριες και επικουρικές μας συντά-
ξεις. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επι-
κουρικές συντάξεις που έχει νομοθετηθεί από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν εφαρμόσθηκε 
από την δική σας κυβέρνηση, με την αναστολή της 
εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου αφήνει το 
πρόβλημα ανοιχτό.   

3. Άμεση επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης σε 
όσους έχει περικοπεί, χωρίς μισθολογική διάκρι-
ση, καθώς και στις ειδικές ομάδες, όπως συντάξεις 
αναπηρίας, χηρείας.

4. Να  καλύψει το κράτος  και να πληρώσει τα ασφα-
λιστικά ταμεία για τις ζημιές από την δέσμευση 
των αποθεματικών για δεκαετίες, τις ζημιές από το 
τζογάρισμα σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονο-
μικά προϊόντα, των απωλειών των αποθεματικών 
των ασφαλιστικών ταμείων που λεηλατήθηκαν 
από το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων που είναι πε-
ρίπου 14δις ευρώ.

5. Να πληρώσει το κράτος και το κεφάλαιο, που 
έχουν την ευθύνη για τα ελλείμματα στα ταμεία. 
Το κράτος με επαρκή χρηματοδότηση των ασφα-
λιστικών ταμείων και το  κεφάλαιο με την κατάρ-
γηση όλων των απαλλαγών που έχουν γίνει στις 
εισφορές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, 
αποδίδοντας  άμεσα όσα οφείλουν στα ασφαλι-
στικά ταμεία που φθάνουν τα 20δις. 

6. Να σταματήσει κάθε καθυστέρηση στην έκδοση 
και απονομή των συντάξεων που σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις φθάνουν και τα πέντε χρόνια.  Στους δι-
καιούχους του ΟΑΕΕ να αποδίδονται οι συντάξεις 
τους με συμψηφισμό των οφειλομένων σε όσους 

χρωστούν. Να ψηφιο-
ποιηθεί άμεσα ο ασφαλι-
στικός βίος ηλεκτρονικά 
και με πρόσληψη προσω-
πικού στα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

7. Να καταβληθεί άμεσα 
στους συνταξιούχους του 
δημοσίου το  εφάπαξ στο 
επίπεδο πριν την επιβολή 
των μνημονιακών νόμων. 

8. Να καταργηθεί το νομικό  
πλαίσιο και οι αποφάσεις 
που εμπορευματοποιούν 
την υγεία και ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη. 

9. Να καταργηθεί κάθε 
εμπόδιο για την θεώρη-
ση τού βιβλιαρίου υγείας 
σε όλους, καθώς των αυτοαπασχολουμένων που 
αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους.

10. Το κράτος να αναλάβει την ευθύνη της  αποκλει-
στικά δημόσιας δωρεάν υγείας ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης για όλους  όσους την έχουν 
ανάγκη χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα, 
με κατάργηση όλων των πληρωμών  των ασφαλι-
σμένων για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλεία. Να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία σε όλους 
όσους την έχουν ανάγκη δίχως προϋποθέσεις και 
προαπαιτούμενα. 

11. Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιού-
χων και των εργαζομένων στον κλάδο Υγείας.

12. Να  λειτουργήσουν παντού τα κέντρα υγείας σε 
24ωρη βάση. Να ανοίξουν τα νοσοκομεία και οι 
ΜΕΘ (μονάδες εντατικής θεραπείας) που είναι 
κλειστές. 

13. Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προ-

σωπικού για την κάλυψη  όλων των κενών θέσεων.
14. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για τους μισθω-

τούς, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους 
να μην ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους άνδρες 
και τα 55 για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50 αντί-
στοιχα για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Αν-
θυγιεινά Επαγγέλματα. 

15. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξι-
μος χρόνος ασφάλισης και να βαρύνει το κράτος 
και τους εργοδότες.  

16. Τροποποίηση των διατάξεων της διαδοχικής ώστε 
να μην οδηγεί σε μείωση του ποσού της σύνταξης. 

17. Να καταργηθεί η προϋπόθεση των 100 ενσήμων 
ανά έτος για τα τελευταία 5 χρόνια για την απο-
νομή μειωμένης σύνταξης.

18. Να επανέλθουν στα Βαρέα-Ανθυγιεινά τα επαγ-
γέλματα που αποχαρακτηρίσθηκαν (εκτός όσων 
έχουν εκλείψει). Να διευρυνθεί ο θεσμός των ΒΑΕ.

Συνέχεια από σελίδα 1

Τα αιτήματα του Υπομνήματος των Συνταξιουχικών Οργανώσεων προς τον  Πρωθυπουργό

Συγκέντρωση & πορεία  για την Υγεία
Χιλιάδες συνταξιούχοι ανταποκρίθηκαν στη συγκέντρωση που κάλεσαν οι Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΤΑ και 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, για τα προβλήματα και την κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, που 
σήμερα έχει φτάσει στο απροχώρητο, το πρωί της Τετάρτης 20/5/2015 στην πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά). Μετά τις ομιλίες των εκπροσώπων των Συνταξι-

ουχικών Οργανώσεων, μεταξύ 
των οποίων και ο ο Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-
κών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», Σωτήρης 
Ραυτόπουλος, ακολούθησε 
πορεία στο υπουργείο Υγεί-
ας, όπου αντιπροσωπεία των 
διαδηλωτών επέδωσε στον 
Υπουργό Υγείας κ. Κουρου-
μπλή, υπόμνημα με τα αιτήμα-
τά τους και ορίστηκε συνάντη-
ση για τις 27 του Μάη 2015.
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Στις 17/6/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Συνταξι-
ούχων Σιδηροδρομικών « Η ΕΝΟΤΗΤΑ» με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργεί-
ου Μεταφορών κα Θ. Πέρκα. 
Στη συνάντηση, το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ενημέρωσε την κ. Πέρκα για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι οι οποίοι μετά την συνταξιοδότησή 
τους από τον ΟΣΕ, τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη η αποζημίωση που 
δικαιούνται. Την ενημερώσαμε ότι έχει βγει και πρωτόδικη δικαστική απόφαση 
η οποία δικαιώνει τους συναδέλφους. 
Η κ. Πέρκα μας είπε ότι θα παρέμβει στον κ. Θεοφανόπουλο ώστε να βρεθεί 
λύση. 
Η θέση του σωματείου μας είναι να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους συναδέλ-
φους που τα δικαιούνται,  για να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία που έγινε 
σε βάρος τους. 
Επίσης την ενημερώσαμε για την απόφαση του ΟΣΕ να μην χορηγήσει  υπηρε-
σιακές ταυτότητες στους συναδέλφους που μετατάχθηκαν – διώχθηκαν με το ν. 
3891/2010 από τον ΟΣΕ μετά από 30 χρόνια και πάνω στο Σιδηρόδρομο. 
Η κ. Πέρκα το θέμα αυτό, το αντιμετώπισε θετικά και μας είπε ότι με τον διορι-
σμό των νέων Διοικήσεων μπορεί να βρεθεί λύση. 
Το σωματείο μας της επισήμανε ότι πρέπει να χορηγηθούν υπηρεσιακές ταυ-
τότητες στους συναδέλφους και ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό από άποψη 
ηθικής  για τους συναδέλφους.  Επίσης της ζητήσαμε να καταργηθεί το 20% 
συμμετοχής στα εισιτήρια των συναδέλφων που ταξιδεύουν.
Την ενημερώσαμε για τις θέσεις του σωματείου μας για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο Σιδηρόδρομος, την πολιτική της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίη-
σή του, την πλήρη διαφωνία μας με αυτή την πολιτική και της επισημάναμε ότι ο 
Σιδηρόδρομος είναι σε οριακό σημείο και ότι εάν δεν γίνουν άμεσα προσλήψεις 
προσωπικού, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει 
στοιχειωδώς. 

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…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με επιστολή προς τον Γενικό Γραμ-
ματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  κ. Γεώργιο Ρωμανιά ζητά συνάντηση μαζί 
του, ώστε να του εκτεθεί το πρόβλημα σχετικά με τον υπολογισμό των συ-
ντάξεων των υπαλλήλων που είχαν μεταταχθεί υποχρεωτικά.
Η επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Προς: Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γεώργιο Ρωμανιά
Κύριε Γενικέ,
Με το ν.3891/2010 μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, συνάδελφοι σιδηροδρομικοί μετά από 30 
χρόνια και πάνω υπηρεσία.
Οι μετατάξεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα όταν οι μεταταγμένοι συνάδελφοι 
συνταξιοδοτήθηκαν, στον υπολογισμό της σύνταξης να λυθούν υπόψη οι απο-
δοχές του τελευταίου μήνα εργασίας στην υπηρεσία που είχαν μεταταχθεί, με 
αποτέλεσμα το ύψος της σύνταξης να εκδοθεί σημαντικό μειωμένο. 
Κύριε Γενικέ,
Ζητάμε συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε το πρόβλημα αυτό ώστε να 
βρεθεί λύση γι΄αυτή την κατάφορη αδικία. 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Επιστολή για τους 
υποχρεωτικά μεταταχθέντες 
συνταξιούχους υπαλλήλους

ΒΡΕΙΤΕ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ  ΑΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ  ΤΟΠΟ  ΤΗΣ  «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»   http://www.trenotita.gr

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2015 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/5/2015 Συνέλευση του Πανελλήνι-
ου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στην 

Τρίπολη με επιτυχία και μαζική συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων 
σιδηροδρομικών της Αρκαδίας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΣΩΤΗ-
ΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ και ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣ-
ΣΟΣ.
Στη Συνέλευση έγινε συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 
οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί με τη μείωση των συντάξεων, την περικο-
πή των δώρων, την κλοπή των αποθεματικών του Ταμείου Προνοίας, που 
είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συ-
ναδέλφους, την υποβάθμιση των παροχών στην υγεία, τα προβλήματα των 

συναδέλφων που μετατάχθηκαν όπως οι υπηρεσιακές ταυτότητες που δεν 
τους χορηγούνται. 
Επίσης οι συνάδελφοι ζήτησαν να ενημερωθούν για την απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας που κρίνει ως αντισυνταγματικές μερικές από τις 
περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους 
από το 2012. 
Έθεσαν και το ζήτημα της κατάργησης του σιδηρόδρομου στην Πελοπόννη-
σο και ζήτησαν να παρθούν πρωτοβουλίες μαζί με άλλους φορείς με στόχο 
την επαναλειτουργία του.
Το Προεδρείο δεσμεύθηκε να γίνονται δύο Συνελεύσεις – Εκδηλώσεις το 
χρόνο στην ΤΡΙΠΟΛΗ  με στόχο την καλύτερη επαφή των συναδέλφων με 
το Σωματείο. 


