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Προσκλητήριο για μαζική και αγωνιστική δράση των συνταξιούχων 
απηύθυνε η ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που πραγμα-

τοποιήθηκε  την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 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, Θανάση Ρόρο (Πρόεδρο), Δημήτρης 
Μάγγανο και Παναγιώτη Τσάκωνα. Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, 
ο Πρόεδρος του, Σωτήρης Ραυτόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό δρά-
σης, ο Ταμίας Θανάσης Μελούδης τον οικονομικό απολογισμό, ο Γενικός 
Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος το πρόγραμμα δράσης για το έτος 2016, 
ενώ, ο Επαμεινώνδας Λαδάς, εκ μέρους της Εξελεκτικής Επιτροπής, την έκ-
θεσή της για τα πεπραγμένα του ΔΣ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Παναγιώτη 
Βασιλόπουλου, Τάσου Δολιανίτη, Παναγιώτη Φωτιάδη, Γιώργου Ζαχαρό-
πουλου και η δευτερολογία του Προέδρου Σ. Ραυτόπουλου. 
Η Γενική Συνέλευση, τέλος, έκλεισε με τις ψηφοφορίες όπου ΟΜΟΦΩΝΑ 
εγκρίθηκαν ο Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης, ο Οικονομικός Απολο-
γισμός 2014 και η έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής, καθώς και ο Προϋπο-
λογισμός και ο προγραμματισμός δράσης για το έτος 2016.

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

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο που «σαρώνει» ότι έχει απομείνει 
όρθιο από τα ασφαλιστικά δικαιώματα φέρνοντας πρόσθετες περικοπές στις ήδη 

αποδιδόμενες συντάξεις και πολύ περισσότερο  στις νέες συνταξιοδοτήσεις, βάζει μαχαίρι 
στις επικουρικές και στα εφάπαξ καταργεί το ΕΚΑΣ μέχρι το 2019, συγκεκριμένα: 
•	 Η λεγόμενη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ δεν θα δίνεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση 

της 15ετίας (4.500 μέρες ασφάλισης), αλλά μόνο στην περίπτωση της 20ετίας. 
Έτσι, ανοίγει ζήτημα για την ίδια την  υπόσταση της 15ετίας, αφού πλέον αυτή 
δεν θεωρείται το κατώτερο όριο με το οποίο κατοχυρώνονται πλήρη ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Επιπλέον, η εθνική σύνταξη θα δίνεται μειωμένη κατά 2% για κάθε χρόνο 
που υπολείπεται της 20ετίας και με αυτόν τον τρόπο στη 15ετία διαμορφώνεται στα 
346 ευρώ. 

•	 Η «ανταποδοτική» σύνταξη μειώνεται ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με το αρχικό 
σχέδιο της κυβέρνησης. Το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 40 χρόνια ασφάλισης από 
το 48%, που πρότεινε η κυβέρνηση – και το 80% με το ισχύον σύστημα – σύμφωνα 
με πληροφορίες «κλείνει» στο 42,8%, οδηγώντας σε παραπέρα συρρίκνωση και το 
ανταποδοτικό τμήμα των κύριων συντάξεων. 

•	 Εξετάζεται πλέον, οι συντάξεις χηρείας (σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου 
ή του συνταξιούχου) να αποδίδονται στους δικαιούχους με χειρότερους όρους και 
συγκεκριμένα να τεθεί ηλικιακό όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό μπορεί να 
είναι το 57ο ή το 55ο έτος της ηλικίας του δικαιούχου εκτός από την περίπτωση που 
υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

ΝΕΕΣ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

(Βίντεο από τις εργασίες της συνέλευσης στο site της «Τρενότητας» www.trenotita.gr)

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥ-
ΝΗ 2016 στις 8’ μ.μ. 

στην αίθουσα Συνεδρίων 
του ΚΚΕ στον Περισσό, ο 
Ψ.Ο.Σ. (Ψυχαγωγικός Όμι-
λος Σιδηροδρομικών) διορ-
γανώνει εκδήλωση συναυ-
λία με τη χορωδία προς τιμή του σπουδαίου συνθέτη 
Χρήστου Λεοντή.
Ο Ψ.Ο.Σ. με την εκδήλωση αυτή θέλει να τιμήσει το συν-
θέτη για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι και 
στον πολιτισμό.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο ίδιος  ο συνθέτης.
Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» καλεί τους συναδέλφους 
Συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς να πάρουν μέρος στην 
εκδήλωση.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ  ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
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Εκ μέρους του ΔΣ την εισήγηση παρουσίασε ο Πρόεδρος 
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΝΟ-

ΤΗΤΑΣ» σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση. 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή της 
για την κοινωνική ασφάλιση και ετοιμάζεται να σαρώσει 
ότι έχει απομείνει μετά τις μεγάλες αντιλαϊκές, αντιασφα-
λιστικές ανατροπές που οι προηγούμενες κυβερνήσεις θε-
σμοθέτησαν και εφάρμοσαν με τα μέτρα των δύο πρώτων 
μνημονίων.
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια τρομοκρατι-
κά επιχειρήματα των προηγούμενων όσον αφορά τη βιω-
σιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Δεν περιέχει 
καμία αναφορά στη διαχρονική ληστεία των αποθεματι-
κών των Ταμείων, που ανέρχεται στα 100 δις ευρώ περί-
που. Κι ακόμα επικυρώνει και θωρακίζει με νόμο τις μέχρι 
τώρα περικοπές των συντάξεων και των δώρων.
Το σχέδιο αποτελεί ταφόπλακα του κοινωνικού χαρακτή-
ρα της Ασφάλισης, αφού βασικός στόχος είναι η απόσυρ-
ση του κράτους και των εργοδοτών από τη χρηματοδότη-
ση του συστήματος. Γι’ αυτό έχει τη στήριξη του μεγάλου 
κεφαλαίου και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ και της Ε.Ε.
Το συνταξιουχικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα 
έδωσε μαζικές αγωνιστικές μάχες ενάντια στις αντισυ-
νταξιουχικές αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνή-
σεων, που τσακίζουν τη ζωή μας. Οι κινητοποιήσεις μας 
αποτελούν παρακαταθήκη, δείχνουν το δρόμο και ταυτό-
χρονα δίνουν απάντηση στο φόβο τη μοιρολατρία και τη 
λογική του «δεν γίνεται τίποτα».
Στους απόμαχους της δουλειάς αλλά όχι του αγώνα, σε 
όσους με τη δουλειά και το αίμα τους έχτισαν τα ασφαλι-
στικά ταμεία δεν τους ταιριάζει ο καναπές και η αδιαφο-
ρία γι΄αυτά που ζούμε και αυτά που έρχονται. 
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, για την απόκρουση και 
ανατροπή των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών.
Αυτή η δράση χαρακτηρίζεται από μαζικές πρωτοβουλίες 
και παρεμβάσεις. Αξιοποιήσαμε όλες τις μορφές πάλης. 
Από τη συμμετοχή μας στις συγκεντρώσεις, παραστάσεις, 
πορείες, αποστολή υπομνημάτων κ.λ.π.
Συγκεκριμένα:
•	 1η ΑΠΡΙΛΗ συμμετείχαμε στη συγκέντρωση της Σ.Ε.Α. 

στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο Υπουργείο Εργασί-
ας όπου είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας 
κ.Στρατούλη.

•	 Στις 14 ΜΑΗ πραγματοποιήσαμε Συνέλευση της ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ στην Τρίπολη με επιτυχία και μαζική συμμετο-
χή των συναδέλφων.

•	 Στις 20 ΜΑΗ συγκέντρωση των συνταξιούχων στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Ακολούθησε πορεία στο 
Υπουργείο Υγείας όπου αντιπροσωπεία συναντήθηκε 
με τον Υπουργό Υγείας κ.Παναγιώτη Κουρουμπλή για 
τα προβλήματα της υγείας.

•	 Στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ συναντηθήκαμε με την κα Πέρκα – 
Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και 
την ενημερώσαμε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι συνάδελφοι όπως η μειωμένη αποζημίωση που τους 
χορηγήθηκε και για τις υπηρεσιακές ταυτότητες στους 
συναδέλφους που μετατάχθηκαν – διώχθηκαν με το 
ν.3891/2010.

•	 Στις 23 ΙΟΥΝΗ χιλιάδες συνταξιούχοι ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα της Σ.Ε.Α. στο πανελλαδικό συλ-
λαλητήριο στην Αθήνα όπου έγινε συνάντηση με τον 
κ.Φλαμπουράρη.

•	 Στις 19 ΟΚΤΩΒΡΗ είχαμε συνάντηση με τον Υφυπουρ-
γό Ασφαλίσεων κ.Πετρόπουλο για το εφάπαξ.

•	 Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΗ πραγματοποιήσαμε Συνέλευση της 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ στη Λάρισα με μεγάλη επιτυχία και μαζι-
κή συμμετοχή των συναδέλφων.

•	 Στις 26 ΝΟΕΜΒΡΗ συνάντηση της Σ.Ε.Α. με τον 
Υπουργό Υγείας κ.Ανδρέα Ξάνθο για τα ζητήματα υγεί-
ας τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και πόρων που 
υπάρχει στις δομές δημόσιας υγείας.

•	 Στις 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ μαζικά και μαχητικά διαδήλωσαν 
οι συνταξιούχοι αψηφώντας το τσουχτερό κρύο με κε-
ντρικά συνθήματα ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ 
ΔΩΡΑ. ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. 
Αντιπροσωπεία των συνταξιούχων συναντήθηκε με την 
κυβερνητική εκπρόσωπο κα Γεροβασίλη.

•	 Στις 9 ΜΑΡΤΗ 2016 πραγματοποιήσαμε συγκέντρω-
ση έξω από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με 
την Π.Ο.Σ. όπου είχαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό 
κ.Πετρόπουλο, για το πρόβλημα του εφάπαξ.

•	 Στις 10 ΜΑΡΤΗ 2016 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 

των συνταξιούχων στην πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο 
Εργασίας όπου έγινε συνάντηση με τον 
κ.Κατρούγκαλο και του εκφράσαμε την 
κατηγορηματική αντίθεσή μας στο σχέ-
διο της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό. 

Οι αγώνες αυτοί που αναπτύχθηκαν από το 
κίνημα των συνταξιούχων και τις αποφά-
σεις της Σ.Ε.Α., αποτελούν παρακαταθή-
κη και δείχνουν το δρόμο για τη συνέχισή 
τους.
Αποτελούν απάντηση σε όσους καλλιερ-
γούν τη λογική του «δεν γίνεται τίποτα», το 
συμβιβασμό, την αποστράτευση. 
Αμφισβήτησαν και ήρθαν σε κόντρα με 
τους αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους.
Καθυστέρησαν αντεργατικά μέτρα και εμπόδισαν την 
εφαρμογή άλλων.
Έδωσαν απάντηση στο φόβο, την απαισιοδοξία, τη μοι-
ρολατρία και τον κοινωνικό αυτοματισμό. 
Το συνταξιουχικό κίνημα έβαλε τη σφραγίδα του και είχε 
μαζική – μαχητική παρουσία σε αυτούς τους αγώνες, που 
αποσιωπήθηκαν ή διαστρεβλώθηκαν. 
Οι αγώνες αυτοί δείχνουν τις δυνατότητες που έχουμε για 
να συνεχίσουμε ακόμη πιο μαζικά και μαχητικά.
Συνάδελφοι,
Η υγεία εμπορευματικοποιείται παραπέρα, με τεράστιες 
ελλείψεις γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού. Αυξάνεται 
η τιμή σε πολλά φάρμακα και εξετάσεις. Οι κρατήσεις μας 
για την υγεία αυξήθηκαν για μια ακόμα φορά, επεκτά-
θηκαν και στις επικουρικές μας συντάξεις και υγεία δεν 
έχουμε.
Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού 
για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.
Για τα προβλήματα σχετικά με το εφάπαξ.
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 νομοθετικές ρυθμίσεις 
της προηγούμενης κυβέρνησης και τις αποφάσεις του 
απερχόμενου Υπουργού Εργασίας επισημοποιείται η δρα-
ματική μείωση του εφάπαξ με την αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού που θα γίνεται για όσους συναδέλφους συ-
νταξιοδοτούνται μετά την 1-9-2013.
Η ρύθμιση αυτή, είναι κατάφορα άδικη και εάν δεν αλ-
λάξει θα έχει ως συνέπεια την ουσιαστική κατάργηση της 
χορήγησης εφάπαξ στους συναδέλφους οι οποίοι πληρώ-
νουν για 35 χρόνια κανονικά τις εισφορές τους στο Τα-
μείο.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-
κών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητά:
•	 Να επιστραφούν τα αποθεματικά του Ταμείου που υπε-

ξαίρεσε η προηγούμενη 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 μετατάχθηκαν – δι-
ώχθηκαν από τον ΟΣΕ.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη Γενική 
Συνέλευση το Δ.Σ. του Σωματείου μας πέραν τις δράσεις 
και τις πρωτοβουλίες που πήρε για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των μελών μας, οργανώσαμε συγκεντρώ-
σεις και εκδηλώσεις με μαζική συμμετοχή των συναδέλ-
φων. 
Στην Αθήνα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, τη 
Λαμία, τη Λάρισα, το Βόλο για την κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας για το 2016 με μεγάλη συμμετοχή των συ-
ναδέλφων.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις εκδηλώσεις εί-
ναι ότι πρέπει να έχουμε επαφή με τα μέλη μας τακτικά 
και ανελλιπώς μέσα από τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, 
συγκεντρώσεις, συσκέψεις, προσωπικές επαφές.
Στη σταθερή οργάνωσης της συμμετοχής των συνταξιού-
χων στη μαζική δράση.
Στη στήριξη και την αλληλεγγύη απέναντι σε συναδέλ-
φους 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 προσανατολισμό του κινήματος 
των συνταξιούχων με βάση τις ανάγκες της εποχής σε σύ-

γκρουση με τις δυνάμεις της Ε.Ε. του κεφαλαίου και τις 
πολιτικές συνδικαλιστικές δυνάμεις που τις υπηρετούν. 
Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συνταξιούχους να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα με μεγαλύτερη συμμετοχή και απο-
φασιστικότητα. 
Εμείς δεν παραιτούμαστε από ό,τι μας έχουν κλέψει όλα 
αυτά τα χρόνια. Τα διεκδικούμε όλα. Τα δικαιώματά μας 
δεν είναι «περασμένα – ξεχασμένα». Δεν χαρίζουμε σε 
κανέναν τον ιδρώτα μας. Μπορούμε να ζήσουμε με αξι-
οπρέπεια, αυτό μας λένε οι αγώνες του λαού μας και οι 
κατακτήσεις του.
Οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα μπορούμε να ζή-
σουμε όπως μας αξίζει.
Δεν λέμε ότι όλα είναι εύκολα, ότι ο δρόμος είναι γεμάτος 
ροδοπέταλα.
Τα μεγάλα συμφέροντα δεν παραιτούνται έχουνε άμε-
σο και ζωτικό συμφέρον από τη διάλυση της κοινωνικής 
ασφάλισης.
Τα μέτρα γι΄αυτούς σημαίνουν νέο πλούτο. Για εμάς όμως 
είναι ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία, ανέχεια, ζωή χωρίς 
δικαιώματα, συντάξεις, μηδαμινή προστασία της υγείας, 
της πρόνοιας.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΕΩΝ αποφάσισε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη απο-
φασιστικότητα σε αυτό το αγωνιστικό δρόμο.
Αυτή την πορεία μας σαν «ΕΝΟΤΗΤΑ» θα τη συνεχίσου-
με με πιο αποφασιστικά βήματα.
Η θετική αυτή δράση είναι παρακαταθήκη τόσο για το 
συνταξιουχικό όσο και το εργατικό κίνημα και αποτελεί 
απάντηση σε εκείνους που θέλουν να σπέρνουν τη μοιρο-
λατρία και την απογοήτευση μέσα στο κίνημα.
Αιχμή στον αγώνα μας σήμερα έχουμε:
•	 Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιο υποχρεωτικό σύ-

στημα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης.

•	 Είμαστε σε πλήρη αντίθεση και δεν θα νομιμοποιήσου-
με ποτέ στη συνείδησή μας τους αντισυνταξιουχικούς, 
αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμου, αγωνιζόμαστε για 
την ανατροπή τους.

•	 Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών 
προτάσεων, τα σχέδια της κυβέρνησης δεν θα περά-
σουν.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε:
•	 Την ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των Ταμεί-

ων με όλα όσα έχουν αφαιρέσει διαχρονικά κράτος και 
μεγάλο κεφάλαιο.

•	 Την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2009, 
της 13ης και 14ης σύνταξης.

•	 Κάτω τα χέρια από τις επικουρικές και το ΕΚΑΣ.
•	 Η υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλι-

σης μπαίνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα μας.
•	 Να επιστραφούν τα αποθεματικά του Ταμείου Προνοί-

ας των Σιδηροδρομικών, που υπεξαίρεσε η προηγούμε-
νη κυβέρνηση ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους 
συναδέλφους.

•	 Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της απόφασης της Ολο-
μέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας που έκρινε ως 
αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις που επιβλήθηκαν την 1-1-2012 και την 
1-1-2013 με τους νόμου 4093/2012 και 4051/2012.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η σημερινή Γενική Συνέλευση πρέπει να αποτελέσει 
σταθμό στην παραπέρα 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 ψυχαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομέ-
νου.
Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να συμβάλλετε 
όλοι.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 2016 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015
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Συγκέντρωση των συνταξιούχων της Αττικής έγινε την Πέμπτη 10 Μάρτη 2016, στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10π.μ., μετά από κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συντα-
ξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΟΤΑ, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΟΣΕ, ΝΑΤ, ΕΛΤΑ. 
Ακολούθησε μαζική διαδήλωση, που έφτασε έξω από το υπουργείο Εργασίας, οι συντα-
ξιούχοι της Αττικής εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα 
ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση στη 
Βουλή. 
Ξεκινώντας από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πίσω από τα πανό των Ενώσεων και 
των Σωματείων τους, οι συνταξιούχοι έφτασαν έξω από το υπουργείο, ξεσηκώνοντας με 
τα συνθήματά τους το κέντρο της πόλης: «Μ’ αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι πα-
ζάρια και για διάλυση»,  «Με ψίχουλα και ψέματα δε θα συμβιβαστούμε, όλα τα κλεμμένα 
τα διεκδικούμε», «Τα ελλείμματά σας σε όλα τα Ταμεία είναι οι παροχές σας στην ολι-
γαρχία, «Ανθρώπινες συντάξεις και δωρεάν Υγεία, την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία». 
Τους κατακρεουργημένους μισθούς των εργαζομένων επικαλέστηκε ως «επιχείρημα», 
για να δικαιολογήσει τις αλλεπάλληλες περικοπές στις συντάξεις ο υπουργός Εργασίας, 
Γ. Κατρούγκαλος, στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία των συνταξιούχων. Είπε, 
δηλαδή, στους συνταξιούχους ότι το πρόβλημα με τις χαμηλές  συντάξεις προκύπτει εξαι-
τίας των χαμηλών μισθών.
Τους μισθούς τους έφτασαν σε αυτά τα επίπεδα οι πολιτικές των διαδοχικών κυβερνή-
σεων και της ΕΕ, και γι αυτήν την κατρακύλα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι και οι συ-
νταξιούχοι. 
Οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει και με το παραπάνω  τις ασφαλιστικές τους εισφορές, 
έχουν υποστεί τα «κουρέματα» των Ταμείων, τα «δομημένα» ομόλογα και το τζογάρισμα 
των αποθεματικών στο χρηματιστήριο.
Δυναμικό παρών στην συγκέντρωση και τη διαδήλωση έδωσε το σωματείο μας «Η ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ».

ΝΕΕΣ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ

Συνέχεια από σελίδα 1

ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Εκ μέρους του ΔΣ την εισήγηση παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας 
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Παναγιώτης Ρούσσος

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Με τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από 

τις προηγούμενες κυβερνήσεις η ζωή των συνταξιούχων χειροτέ-
ρευσε δραματικά και κυριολεκτικά τσακίστηκε.
Τώρα μπροστά μας έχουμε προς εφαρμογή τα νέα μέτρα του τρίτου 
μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που έχει υιοθετήσει 
τα δύο πρώτα μνημόνια και όλους τους εφαρμοστικούς νόμους, οι 
οποίοι δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη στο σύνολό τους.
Οι συνταξιούχοι πήραν πολύ μεγάλο μερίδιο αυτής της επίθεσης, η 
πρόβλεψή μας ότι τα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα μας ρίχνουν 
στη φτώχεια και την εξαθλίωση έγινε πραγματικότητα.
Παλεύουμε και διεκδικούμε, διαμορφώνουμε τα αιτήματά μας με 
κριτήριο τις ανάγκες των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Σας καταθέτουμε σήμερα τον Προγραμματισμό Δράσης του Σωμα-
τείου μας για το 2016 και σας καλούμε μετά από συζήτηση και τις 
προτάσεις που θα κάνετε να τον εγκρίνετε. 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
•	 Την αποκατάσταση όλων των περικοπών στις κύριες και επικου-

ρικές συντάξεις.
•	 Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης κύριας και επικουρι-

κής.
•	 Την απόσυρση της αντιασφαλιστικής, αντιλαϊκής πρότασης της 

κυβέρνησης.
•	 Την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων με την επιστροφή των 

κλεμμένων αποθεματικών τους από το κράτος και τη μεγαλοερ-
γοδοσία.

•	 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
•	 Την επιστροφή των αποθεματικών του Ταμείου Πρόνοιας που 

υπεξαιρέθηκαν ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλ-
φους.

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

•	 Την καταβολή του υπόλοιπου της αποζημίωσης στους 241 συ-
ναδέλφους που τους χορηγήθηκε σημαντικά μειωμένη όπου τη 
δικαιούνται.

•	 Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του 
Συμβούλιου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις 
μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που επιβλήθηκαν 
την 1-1-2012 και την 1-1-2013 με τους νόμους 4093/2012 και 
4051/2012.

•	 Ενιαίο – Δημόσιο Σιδηρόδρομο που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανά-
γκες και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη προς όφελος του λαού. 

•	 Άνοιγμα και λειτουργία του δικτύου Πελοποννήσου και των 
Περιφερειακών Δικτύων.

•	 Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά.
• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•	 Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, ενιαίο καθολικό σύστημα υγείας 

και πρόνοιας.
•	 Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών για όλες τις δημόσι-

ες υπηρεσίες υγείας με μόνιμη, σταθερή και αποκλειστική απα-
σχόληση.

•	 Την εξόφληση των ιατρικών αποδείξεων, φαρμάκων κ.α. που 
εκκρεμούν από το Νοέμβριου του 2011.

•	 Την επαναφορά της οδοντιατρικής περίθαλψης, την οποία είχαμε 
και με την ενοποίηση των Ταμείων στο ΕΟΠΥΥ έχει καταργηθεί

•	 Τη συντόμευση απονομής των συντάξεων κύριας και επικουρικής 
που καθυστερούν πάνω από δύο χρόνια.

•	 Να επανέλθουν όλες οι παροχές για τα προγράμματα λουτροθε-
ραπείας και θεραπευτικού τουρισμού.

•	 Καμία μείωση στις κύριες και επικουρικές συντάξεις πλήρη κάλυ-
ψη από τον κρατικό προϋπολογισμό 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 συνταξιούχοι τις ασφαλιστικές τους εισφο-
ρές τις πληρώνουν κανονικά και δεν χρωστάνε σε κανέναν.

•	 Τη χορήγηση υπηρεσιακών ταυτοτήτων 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, συνεχίζουμε το δρόμο της οργάνωσης και του αγώνα, συστρα-
τευόμαστε 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 προβλημάτων μας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016

•	 Για τις επικουρικές συντάξεις η διαφωνία κυβέρνησης – κουαρτέτου και κυρίως με 
το ΔΝΤ, εστιάζεται στο ύψος των «δεδομένων» περικοπών καθώς η πλευρά των 
«θεσμών» δεν αποδέχονταν την αύξηση των εισφορών για την επικουρική, που 
προτείνει η κυβέρνηση. 

Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού των 700 εκατομμυρίων ευρώ περιστολής 
δαπανών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προβλεπόταν να προέλθει 
από νέες μειώσεις στις επικουρικές, που θα ξεπεράσουν το 25%. Πρόκειται επί της ουσίας 
για άμεση εφαρμογή της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» για το ΕΤΕΑ, όπως είχε 
συμφωνηθεί με το 3ο μνημόνιο και την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να καθυστερήσει, 
προσπαθώντας να καλύψει το έλλειμμα του ΕΤΕΑ με νέο χαράτσωμα των ασφαλισμένων.  
Σε κάθε περίπτωση – και πέραν της συζήτησης για το ύψος των περικοπών στις επικουρικές, 
στα εφάπαξ, που έχουν προεξοφληθεί – η «νέα αρχιτεκτονική» στο Ασφαλιστικό της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί σε νέες αιματηρές μειώσεις στις συντάξεις. 
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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…

Κύριε Σύμβουλε,
Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
241 συνάδελφοί μας, οι οποίοι 
μετά τη συνταξιοδότησή τους από 
τον ΟΣΕ, τους χορηγήθηκε σημα-
ντικά μειωμένη η αποζημίωση που 
δικαιούνται.
Το Σωματείο μας, στη συνάντηση 
που είχε με τον προηγούμενο Πρό-
εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
το ΟΣΕ κ.Θεοφανόπουλο, του επι-
σημάνε ότι η απόφαση αυτή του 
ΟΣΕ είναι κατάφορα άδικη και ότι 
ο μόνος στόχος της ήταν ν’ αφαι-
ρεθούν χρήματα  από τους συνα-
δέλφους που τα δικαιούνται.
Παρά τις επανειλημμένες προσπά-
θειες που κάναμε, δεν δόθηκε λύση 
στο πρόβλημα μέχρι σήμερα.
Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που θέ-
λουμε να σας γνωστοποιήσουμε 

είναι η απόφαση του ΟΣΕ να μην 
χορηγήσει υπηρεσιακές ταυτότη-
τες στους συναδέλφους που με-
τατάχθηκαν – διώχθηκαν με τον 
ν.3891/2010 από τον ΟΣΕ μετά 
από εργασία τριάντα και πλέον 
ετών στο σιδηρόδρομο και έχουν 
πάρει σύνταξη.
Θεωρούμε αυτό το θέμα σημαντι-
κό από άποψη ουσίας αλλά κύρια 
ηθικό για τους συναδέλφους μας.
Κύριε Σύμβουλε,
Για τα παραπάνω ζητήματα, ζητά-
με να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, 
προκειμένου να σας αναπτύξουμε 
τις θέσεις μας και προφορικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ / ΥΠΗΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ΟΣΕ  κ.Κωνσταντίνο Πετράκη

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/05/2016: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Αναχώρηση από την ΚΑΡΟΛΟΥ, ώρα 07.30’, με στάση για καφέ κατά τη δια-
δρομή. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας. 
Συνεχίζουμε για τα γραφικά και ιστορικά ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ όπου θα έχουμε χρόνο 
για περιήγηση και φαγητό. Επιστρέφουμε για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση 
για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/06/2016 ΥΠΑΤΗ–ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
Αναχώρηση από ΚΑΡΟΛΟΥ, ώρα 07.30’, για τα ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ στά-
ση για καφέ στη συνέχεια για τη Μονή Αγάθωνος. Συνεχίζουμε για ΥΠΑΤΗ 
– ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, καταλήγουμε στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για φαγητό, επι-
στρέφουμε για την ΑΘΗΝΑ 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.
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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.  

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο Πετρόπου-
λο είχε το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» μαζί με το προεδρείο της ΠΟΣ, στις 9 
Μάρτη 2016.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από μαζική παράσταση διαμαρτυρίας των 
συναδέλφων έξω από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  (Είχε προηγηθεί και 
επιστολή μας)
Στη συνάντηση από την «ΕΝΟΤΗΤΑ» συμμετείχαν ο πρόεδρος Σωτήρης Ραυτό-
πουλος, ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος και το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης 
Φωτιάδης. 
Στη συνάντηση εκ μέρους της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» θέσαμε στον Υπουργό τρία σοβαρά 
ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς, συγκεκριμένα: 
1. Με το αναγκαστικό κούρεμα το 1012, 45εκατ. Ευρώ από τα αποθεματικά του 

Ταμείου υπεξαιρέθηκαν, με αποτέλεσμα το Ταμείο (ΤΑΥΤΕΚΩ) να μην μπορεί 
να χορηγήσει τα εφάπαξ στους συναδέλφους από το τέλος του 2012 και μετά 
που τα δικαιούνται. Ζητήσαμε άμεσα να δοθούν χρήματα στο ΤΑΥΤΕΚΩ – 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ – ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συνα-
δέλφους.

2. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού που θα γίνεται για όσους συναδέλφους 
έχουν συνταξιοδοτηθεί και συνταξιοδοτούνται μετά την 1-9-2013 είναι κατά-
φορα άδικη. Ζητήσαμε να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ και να 
γίνεται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31-8-2013.

3. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 2287-2290/15 
αποφάσεις έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις που επιβλήθηκαν την 1-1-2012 και την 1-1-2013 με τους νόμους 
4093/2012 και 4051/1012. Ζητήσαμε την άμεση εφαρμογή της απόφασης της 
ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η απάντηση στα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα από την μεριά του κ. Πετρόπου-
λου ήταν: 
Όσον αφορά το να δοθούν χρήματα στο ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΜΕΊΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ 
για να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους είναι γνωστή η οικονομική κα-
τάσταση της χώρας και ότι δεν υπάρχουν χρήματα όταν του επισημάναμε ότι δεν 
ζητάμε να μας επιχορηγήσουν αλλά να μας επιστρέψουν τα λεφτά που μας πήραν 
με το κούρεμα, η απάντηση ήταν η ίδια. 
Όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού για όσους συναδέλφους έχουν 
συνταξιοδοτηθεί και συνταξιοδοτούνται μετά την 1-9-2013 που είχε νομοθετήσει 
ο κ. Βρούτσης, η απάντηση ότι θα αλλάξει θα είναι στο νόμο για το ασφαλιστικό 
που ετοιμάζει η κυβέρνηση αλλά δεν ήταν έτοιμος να μας απαντήσει ποιος θα είναι 
ο τρόπος υπολογισμού, το Σωματείο μας του επανέλαβε τη θέση μας ότι πρέπει να 
ισχύσουν οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31-8-2013. 
Όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις συντάξεις, η απά-
ντηση ήταν ότι για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση χρειάζονται 6 δις ευρώ και άφη-
σε με σαφήνεια να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση θα πάρει νομοθετικές πρωτοβου-
λίες στην κατεύθυνση του συμψηφισμού με τις νέες περικοπές που ετοιμάζει και με 
τον επανυπολογισμό των συντάξεων και στους ήδη συνταξιούχους. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Όπως μας ενημέρωσαν από το ΤΑΠΟΤΕ για τους συναδέλφους που βγήκαν στη 
σύνταξη από 1-1-2015 και μετά δεν θα εκδίδονται οριστικές αποφάσεις συνταξιο-
δότησης παρά μόνο προσωρινές. Στο ερώτημα του Σωματείου μας για ποιο λόγο 
δεν εκδίδονται οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης η απάντηση από τη μεριά 
του ΤΑΠΟΤΕ ήταν ότι περιμένουν εγκύκλιο από τη Διοίκηση του ΙΚΑ για να εκ-
δώσουν αποφάσεις. 
Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν για τη μη έκδοση αποφάσεων τουλάχιστον για 
τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015 που 
η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο για το ασφαλιστικό εκτός αν η κυβέρνηση σχεδιάζει 
με τον καινούριο νόμο που ετοιμάζει για το ασφαλιστικό το πετσόκομμα των συ-
ντάξεων με τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης να το εφαρμόσει αναδρομικά 
από την 1-1-2015. 
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητάει να εκδοθούν άμεσα η οριστικές αποφά-
σεις συνταξιοδότησης στους συναδέλφους γιατί η έκδοσή τους σχετίζεται και με το 
εφάπαξ που δικαιούνται να πάρουν οι συνάδελφοι.

ΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
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