
Οι συνταξιούχοι δεν σκύβουμε το κεφάλι
Διεκδικούμε στο ακέραιο ότι μας έχει αφαιρεθεί

Την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα, διεκδικώντας την αποκατά-
σταση των απωλειών τους, την ικανοποίηση των αναγκών τους, Κοινωνική Ασφάλι-

ση για τους ίδιους και τα παιδιά τους, διαδήλωσαν στις 15 Δεκέμβρη 2016 το απόγευμα 
στην Αθήνα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα, μετά από κάλεσμα των συνεργα-
ζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΝΑΤ, ΟΣΕ και 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ.
Μιλώντας στη συγκέντρωση στα Προπύλαια, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, καλωσόρισε ιδιαίτερα τους συνταξιούχους που έφτασαν 
στην Αθήνα από τηνεπαρχία, ενώ χαιρέτισε και όσους δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες. 
Τόνισε πως οι συνταξιούχοι συνεχίζουν στο δρόμο του αγώνα, απέναντι στις κυβερνή-
σεις που τσακίζουν τις συντάξεις, τη δημόσια Υγεία, τις κοινωνικές παροχές, αφαιρώντας 
δισεκατομμύρια από τις τσέπες τους. Συνεχίζοντας στην ίδια κατεύθυνση η σημερινή 
κυβέρνηση αφαίρεσε από τους συνταξιούχους 3,7 δις ευρώ μέσα σε δύο μόλις χρόνια, 

Σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό νόμο 4387/2016 που ψήφισε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τέθηκε πλέον σε εφαρμογή προβλέπετε ο επανυπολογι-

σμός όλων των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων. Οι παλιές συντάξεις αλλά-
ζουν εκ βάθρων και υπολογίζονται από την αρχή με βάση το νέο σύστημα (εθνική 
και ανταποδοτική).
Οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε παλιές και νέες συντάξεις ονομάζονται 
«προσωπικές διαφορές».
Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για τον επανυπολογισμό όλων των κύριων 
συντάξεων με βάση το νόμο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρί-
ου 2017. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει επανυπολογιστεί το 10%, 
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 το 40%, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 το 70% και μέχρι τα 
τέλη Σεπτεμβρίου 2017 το 100%. 
Στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές για το κλείσιμο της δεύτε-
ρης αξιολόγησης, το ΔΝΤ έβαλε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την κατάργηση 
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» 
σας καλεί να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις για την κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνουν στις πόλεις:

ΑΘΗΝΑ:
Τρίτη 24/1/2017, ώρα 11.00΄ π.μ. στον 9ο όροφο του κτηρίου 
του ΟΣΕ (Καρόλου 1)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Τρίτη 31/1/2017, ώρα 11.30΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΓΙΝΑ 
(Μοναστηρίου 19)
ΤΡΙΠΟΛΗ:
Πέμπτη 12/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια ΣΑΛΕ 
(πλατεία Άρεως)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
Πέμπτη 12/1/2017, ώρα 7.00΄μ.μ., στο Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΕ 
ΠΑΛΛΑΣ (Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου)
ΑΡΓΟΣ:
Παρασκευή 13/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στο εστιατόριο ΑΙΓΛΗ 
(πλατεία Αγ. Πέτρου)
ΛΑΜΙΑ:
Τρίτη 17/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στη ΛΕΣΧΗ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (στο Σιδηροδρ. Σταθμό Λαμίας)
ΛΑΡΙΣΑ:
Τετάρτη 18/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
(Λ. Κατσώνη 24 και 23ης Οκτωβρίου)
ΒΟΛΟΣ:
Πέμπτη 19/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΟΛΟΣ 
ΠΑΛΛΑΣ (Ξενοφώντος και Θρακών)
ΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Παρασκευή 20/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στον Πολυχώρο ΕΛΙΑ 
(Τέρμα Εθνικού Σταδίου 3)
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
Τετάρτη 25/1/2017, 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΕΦΙΡΑ (Εθνικής 
Αντιστάσεως 52) 
ΠΑΤΡΑ:
Πέμπτη 26/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ 
(Αγίου Ανδρέα 16)
ΠΥΡΓΟΣ:
Παρασκευή  27/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΙΟΝΙΟ 
ΣΕΑ (4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΑΣ)
ΔΙΑΚΟΦΤΟ:
Σάββατο 28/1/2017, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Συνάδελφοι,
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με την ευκαιρία της κοπής 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, θα μας δοθεί η δυνατότητα να 
συζητήσουμε για τα οξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
ως συνταξιούχοι, τόσο για τα γενικότερα όσο και για τα 
ειδικότερα ως σιδηροδρομικοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Τ ο  Δ . Σ .  τ η ς  « Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ » 
σ α ς  ε ύ χ ε τ α ι  Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α
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Το Διοικ. Συμβούλιο
της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
σας εύχεται
κα λές γιορτές
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15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

υπενθύμισε, και πρόσθεσε πως η επίθεση θα συνεχιστεί με ένα μέτρα και πε-
ρικοπές στο πλαίσιο της δεύτερης «αξιολόγησης», αλλά και μετά το 2018, με 
βάση τις δεσμεύσεις για πλεονάσματα που προκύπτουν από το «ψαλίδι» στα 
λαϊκά δικαιώματα. 
Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυναν ο Παναγιώτης Βαβουγιός πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Δημοσίου, ο Παντελής Τάτσης πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η Γεωργία Παπαδάκου πρόεδρος της 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ και ο Τάσος Γεωργιάδης πρόεδρος των συνταξιούχων των ΕΛΤΑ. 
Ακολούθησε πορεία μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου πίσω από τα πανό των Συνερ-
γαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και των δεκάδων Σωματείων. 
Το μαζικό, δυναμικό παρόν έδωσε και το Σωματείο μας, «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», με 
το πανό του. 
Στη συμβολή Βασ. Σοφίας και Ηρώδου Αττικού η διαδήλωση συνάντησε πα-
ραταγμένες τις αστυνομικές κλούβες. Κάτω από την αποφασιστικότητα των 
συνταξιούχων να φτάσουν μέχρι το Μαξίμου, οι κλούβες τελικά αποχώρησαν. 
Η πορεία έφτασε έξω από το πρωθυπουργικό Μέγαρο, όπου διαβάστηκε η επι-
στολή που είχαν στείλει οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον 
πρωθυπουργό, ζητώντας συνάντηση μαζί του, προκειμένου να πάρουν απαντή-
σεις στα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, οι συνταξιούχοι διεκδικούν καταβολή 
της 13ης και 14ης σύνταξης στα 600 ευρώ, αποκατάσταση των περικοπών, κα-
τάργηση κάθε πληρωμής στην Υγεία κ.ά. 
Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα μεταβίβασε τα αιτήμα-
τα στους Υπουργούς Αλ. Φλαμπουράρη και Χρ. Σπίρτζη.
Στο αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό ο Υπουργός δεσμεύτηκε για 
απάντηση μέχρι τις 15/1/2017. 

Παρακράτηση 10% του εφάπαξ από ΤΑΥΤΕΚΩ 

Άγνοια ή σκοπιμότητα;
Διαβάσαμε στην εφημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

Σιδηροδρομικών (ΠΟΣΣ) ανακοίνωση που καλούνται τα μέλη του Σ.Σ.Σ.-
Μακεδονίας-Θράκης που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2011 και μετά και έχουν 
λάβει το εφάπαξ βοήθημα, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο για να ενημερω-
θούν σχετικά με την κατάθεση αγωγής που αφορά στην παρακράτηση του 10% 
του εφάπαξ από το ΤΑΥΤΕΚΩ !!!
Εδώ έχουμε δύο εκδοχές: 
Οι συνάδελφοι του συγκεκριμένου Σωματείου ή έχουν άγνοια για το θέμα του 
10% του εφάπαξ ή εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. 
Για την ακριβέστερη ενημέρωση των συναδέλφων με βάση τα γεγονότα έχουμε 
να επισημάνουμε τα παρακάτω:
• Όσοι συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν από 25/7/2003 και μετά ο υπολογι-

σμός του εφάπαξ έγινε με την Φ. 30269/14615/689/25.7.2003 υπουργική 
απόφαση. 

• Για τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν από 25/7/2003 και μετά, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α΄ με τις αποφάσεις του 3051/2014 και  
4011/2014 έκρινε ότι η παρακράτηση του 10% από το Ταμείο είναι νόμιμη 
και μας απέρριψε το αίτημα.   

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι άδικο να σου παρακρατούν το 
10% του εφάπαξ που έχεις πληρώσει με τις εισφορές σου πάνω από 35 χρόνια, 
αλλά έτσι αποφάσισε η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη. 
Πρέπει να επισημάνουμε ότι με την απόφαση 4011/2014 το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας όχι μόνο απέρριψε το αίτημα του 10% όπως αναφέραμε παραπάνω 
αλλά επέβαλε και δικαστική δαπάνη  920 ευρώ στο συνάδελφο που αφορούσε 
η υπόθεση. Επίσης οι δικηγόροι που χειρίζονται αυτή την υπόθεση πάνε στα δι-
καστήρια και αποσύρουν τα δικόγραφα γιατί όπως μας ενημερώνουν υπάρχει 
κίνδυνος για επιβολή δικαστικής δαπάνης στους συναδέλφους. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – OAEE – ΝΑΤ – ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ 

Σωκράτους 23 – Αθήνα ΤΗΛ.52 29 442 - ΦΑΞ.52 29 907 
E-mail: osika@otenet.gr 

Αθήνα 14.12.2016

Επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό 
Αξιότιμε 
κ. Πρόεδρε της κυβέρνησης

Οι Συνταξιουχικές μας Οργανώσεις την Πέμπτη, 15.12.16 πραγματο-
ποιούν Πανελλαδική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στα Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στις 5μμ. Θα ακολουθήσει πορεία στο 
Πρωθυπουργικό σας γραφείο, παρακαλούμε να δεχθείτε την αντιπρο-
σωπία μας. 

Η συγκέντρωσή μας αυτή αποτελεί συνέχεια μεγάλων κινητοποιήσεων 
των συνταξιούχων για την καταιγίδα των περικοπών που έχουμε δεχθεί 
όλα τα χρόνια της κρίσης από όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα μας τα δι-
καιώματα. Στις συντάξιμες αποδοχές κύριων και επικουρικών, σε υγεία, 
φάρμακα, εξετάσεις, κοινωνικά δικαιώματα, σε ότι σε όλο το εργασιακό 
μας βίο πληρώσαμε, δεν το δανειστήκαμε και δεν το χρωστάμε σε κα-
νένα. Θεωρούμε επίσης ότι το εφάπαξ επίδομα που τελευταία εξαγ-
γείλατε ως 13η σύνταξη για τους κάτω των 850 ευρώ συνταξιούχους, 
αποτελεί πρόκληση, την στιγμή που πράγματι χρειάζεται να δοθούν 
στο ακέραιο η 13η και 14η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους όπως 
αυτή πληρώθηκε σε όλο των εργασιακό τους βίο και την δικαιούνται 
χωρίς κανένα διαχωρισμό. 
κ. Πρόεδρε της Κυβέρνησης 

Δεν συμφωνούμε με πρακτικές που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
εφάρμοσαν, δηλαδή να μας κόβονται δισεκατομμύρια που αφορούν  
συντάξεις και δικαιώματά μας και να μας δίνονται πίσω κάποια επιδό-
ματα. Δεν πληρώσαμε σε όλη μας την ζωή για να παίρνουμε επιδόμα-
τα, αλλά συντάξεις, τα δώρα μας, να έχουμε υγεία, γιατρούς, νοσηλεία, 
ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, κοινωνικές παροχές. Μόνο τα δύο τελευ-
ταία χρόνια οι περικοπές για μας τους συνταξιούχους φτάνουν τα 3.7 
δισεκατομμύρια, για τα δύο επόμενα άλλα τόσα, με συνέχεια για και-
νούργια μέτρα μετά το 2018 με τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα. 

Διεκδικούμε άμεσα:
• Μπροστά στα Χριστούγεννα την καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης 

σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς διαχωρισμούς. 
• Κατώτερη σύνταξη από 340ευρώ σε 600ευρώ.
• Κατώτερο μισθό για τα παιδιά μας 751ευρώ και καταβολή επιδομά-

των ανεργίας στους ανέργους. 
• Καμία περικοπή στο ΕΚΑΣ και κανονική καταβολή σε όλους τους δι-

καιούχους.
• Καμιά περικοπή και αποκατάσταση στις συντάξεις χηρείας και ανα-

πήρων.
• Κατάργηση κάθε πληρωμής στην υγεία, εξετάσεις, φάρμακα, άμε-

ση πρόσληψη ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού και απαγόρευση 
κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία.

• Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία.
• Καταβολή στους δικαιούχους το μέρισμα και το εφάπαξ.
• Φορολογική ανακούφιση με επαναφορά του αφορολόγητου μας 

12000 ευρώ. 
• Άμεση είσπραξη των οφειλομένων στα ασφαλιστικά ταμεία από 

επιχειρηματικούς ομίλους.
• Ανακεφαλαιοποιήση των ασφαλιστικών ταμείων.

κ. Πρόεδρε 
Οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν στην συνείδησή κα-
νένα αντεργατικό, αντισυνταξιουχικό, αντιλαϊκό μέτρο που έχει ψηφι-
στεί, ότι μας έχει αφαιρεθεί και θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα. 
Μετά Τιμής

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
Αρ. Φύλλου 128 / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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: Πρόεδρος: Ραυτόπουλος Σωτήρης
Μέλη Δ.Σ.: Φράγκος Χρ. (Αντιπρόεδρος), Ρούσσος Π (Γεν. Γραμματέας), Με-
λούδης Αθ. (Ταμίας) Χατζηθεοδωρίδης Σ., Βασιλόπουλος Π., Φωτιάδης Π.
Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Σταμάτη Υπερήφανο είχε 
το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑ» στις 2/12/2016.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι: Ραυτόπουλος Σωτήρης (Πρόεδρος), 
Ρούσσος Παναγιώτης (Γενικός Γραμματέας) και Φωτιάδης Παναγιώτης 
(Μέλος ΔΣ). 
Στη συνάντηση το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» έθεσε στον κ. Υπερή-
φανο τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους Σιδηροδρομι-
κούς, με κυριότερο το ζήτημα της πληρωμής των εφάπαξ που εκκρεμούν 
από το Σεπτέμβρη του 2013. 
Ο κ. Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι έχουν δοθεί τα εφάπαξ στους συναδέλ-
φους που αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2013. 
Για τους συναδέλφους που αποχώρησαν από την υπηρεσία την 1η Σεπτέμ-
βρη 2013 και μετά, ο τρόπος υπολογισμού έχει αλλάξει και ήδη με βάση 
το υπ. αριθμ. 659/3-11-2916 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ έχουν χορηγηθεί περίπου 137 εφάπαξ με τον νέο τρόπο υπολογι-
σμού που προβλέπει 100% χορήγηση και αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν 

υπάρχουν μειώσεις και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις υπάρχει αύξηση. 
Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το Ταμείο δεν έχει λεφτά για να 
συνεχίσει τη χορήγηση του εφάπαξ στους συναδέλφους.
 Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το Ταμείο ώστε να επι-
στραφούν τα αποθεματικά που κούρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση με το 
γνωστό PSI.  Το σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» θα συνεχίσει να αγωνίζεται 
για να επιστραφούν τα χρήματα που μας υπεξαίρεσαν ώστε να δοθούν τα 
εφάπαξ στους συναδέλφους. 
Επίσης θέσαμε το θέμα για τον έλεγχο Ασφαλιστικής Ικανότητας (θεώρη-
ση βιβλιαρίων) για τους συναδέλφους εκτός Αττικής και αφορά την ασφά-
λιση των συζύγων και των παιδιών που αναγκάζονται να τα στέλνουν στην 
Αθήνα και υπάρχουν καθυστερήσεις ή χάνονται τα δικαιολογητικά και τα-
λαιπωρούνται.
Ο κ. πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι το Ταμείο κάνει προσπάθειες ώστε το 
2017 ο έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας να γίνεται στα κατά τόπους 
ΙΚΑ. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ  κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Συνέχεια από σελίδα 1
της «προσωπικής διαφοράς» το 2019. Στο πλαίσιο του πακέτου των πρό-
σθετων μέτρων ύψους 4,2 δις ευρώ που ζητά το Ταμείο για μετά το 2018 
εάν δεν πιαστούν οι στόχοι των πλεονασμάτων. Αυτό παραδέχτηκε και ο 
Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος, διευκρινίζο-
ντας πως το αίτημα αυτό του ΔΝΤ τέθηκε «πριν λίγες μέρες και αφορά 
το 2019». Ο ίδιος έσπευσε να προσθέσει πως «δεν δεχόμαστε να το συζη-
τήσουμε ούτε τώρα ούτε για το μέλλον». Δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις 
στις συντάξεις, διαβεβαίωσε. 
Οι συνταξιούχοι έχουν γίνει τα μόνιμα υποζύγια των αντιλαϊκών πολι-
τικών όλων των κυβερνήσεων και με βάση την εμπειρία τους πρέπει να 
επαγρυπνούν. 

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του νόμου-λαιμητόμου για το 
Ασφαλιστικό που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ήδη 

άρχισε η «ζύμωση» για νέες αντιασφαλιστικές παρεμβάσεις το επόμενο 
διάστημα, που θα οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων, 
αλλά και στην πιο άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, με τη συγκρότηση 
του συστήματος των λεγόμενων «3 πυλώνων».
Σε συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας, με θέμα «Το Συνταξιοδο-
τικό στην Ελλάδα του Σήμερα», καθηγητές, αναλογιστές της Ασφάλισης 
και πολιτικοί δεν έκρυβαν την εκτίμησή τους (…και ορισμένοι την επιλο-
γή τους) για νέες παρεμβάσεις, που θα συρρικνώνουν περαιτέρω τη δη-
μόσια Κοινωνική Ασφάλιση, με το πρόσχημα ότι αποτελεί και επιβάρυνση 
των δημόσιων οικονομικών και τροχοπέδη της ανάπτυξης. 
Στην πραγματικότητα, οι εκπρόσωποι των μονοπωλίων ενδιαφέρονται για 
την απεμπλοκή κράτους και κεφαλαίου από τη συμμετοχή τους στη δη-
μόσια Κοινωνική Ασφάλιση, τον περιορισμό των εργοδοτικών εισφορών, 
την ανάπτυξη των ιδιωτικών σχημάτων ασφάλισης και, ταυτόχρονα, για 
τη μη δέσμευση σε μελλοντικές εκταμιεύσεις για τις δημόσιες συντάξεις. 
Γι αυτό και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κ. Μπίτσιος, εκφράζοντας πάγιες θέ-
σεις του κεφαλαίου, τάχθηκε υπέρ του συστήματος των τριών πυλώνων: 
Δημόσια Ασφάλιση, επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτική Ασφάλιση. 
Μορφή αυτού του μοντέλου αποτελεί και η πρόταση των καθηγητών Μ. 
Νεκτάριου και Πλ. Τήνιου προς ένα αμιγώς ιδιωτικό σύστημα τριών σχη-
μάτων, που δεν δεσμεύεται για το ύψος των συντάξεων, το οποίο μάλιστα 
προκειμένου να λειτουργήσει, στη φάση της μετάβασης, θα χρησιμοποιή-
σει τις τρέχουσες εισφορές των ασφαλισμένων του δημόσιου συστήματος 
(χωρίς βέβαια να εξηγούν από πού θα πληρωθούν οι συντάξεις των σημε-
ρινών συνταξιούχων, αν οι εισφορές πηγαίνουν στο νέο ιδιωτικό σύστη-
μα). 
Σπεύδοντας να δώσει «λύση» στη χρηματοδότηση και στηρίζοντας την 
παραπάνω πρόταση, η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπού-
λου υποστήριξε την πλήρη απαγόρευση των συνταξιοδοτήσεων πριν από 
τα 65 ή 67 έτη, αλλά και την περικοπή των ήδη καταβαλλόμενων συντά-
ξεων για όσους συνταξιούχους είναι σήμερα κάτω των65 ετών!
Ένα τέτοιο ακροατήριο επέλεξε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπου-
λος, για να ρίξει τη δική του «ρουκέτα» για τη δημιουργία ενός «Εθνικού 
Επαγγελματικού Ταμείου», κάτι που στην πραγματικότητα θα αποτελέσει 
τον τελικό ενταφιασμό των επικουρικών συντάξεων.
Όσο για τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ. Πετρόπουλο, όσο και 
αν επιχείρησε να υπερασπιστεί το νόμο-λαιμητόμο, το σίγουρο είναι ότι η 
λεηλασία των επικουρικών συντάξεων που απορρέει απ’ αυτόν, αντικειμε-
νικά δημιουργεί το έδαφος για τη συγκρότηση Επαγγελματικών Ταμείων, 
τα οποία δεν θα δίνουν καμία εγγύηση για το ύψος των συντάξεων, είτε 
αυτά έχουν τη μορφή του ενός «Εθνικού Επαγγελματικού» που προτείνει 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, παίζοντας και το ρόλο του λαγού, είτε των πολλών 
επαγγελματικών που προτιμούν άλλοι θιασώτες της ιδιωτικής Ασφάλι-
σης.

«Ζυμώνονται» ήδη οι νέες αντιλαϊκές παρεμβάσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΕπιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
προς τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου

Επικουρικής Ασφάλισης,
κ. Αθανάσιο Καποτά

Κύριε Διοικητά,

Με το έγγραφό μας με αριθ.πρωτ.514 της 19/10/2016, σας είχαμε 
επισημάνει τα εξής: 
«Στις 2/9/2016 το Ταμείο σας, προχώρησε στη μείωση των επικουρικών 
συντάξεων, σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών του Σωματείου 
μας, εφαρμόζοντας τον αντιασφαλιστικό Νόμο 4387/2016.
Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν έχει κοινοποιηθεί στους 
συναδέλφους μέχρι και σήμερα (παρά τις δηλώσεις του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – κ. 
Γεωργίου Κατρούγκαλου, ότι θα αποσταλούν οι σχετικές διοικητικές 
πράξεις), ζητάμε να συνεχιστεί η καταβολή των συντάξεων στο ύψος 
που αυτές καταβάλλονταν μέχρι τον Αύγουστο του 2016 καθώς επίσης 
και να γνωστοποιηθεί εγγράφως στους συναδέλφους μας, για ποιο 
λόγο καταβλήθηκαν μειωμένες οι συντάξεις και πώς υπολογίστηκαν οι 
παράνομες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις τους, αποστέλλοντας 
τους τις διοικητικές πράξεις αναπροσαρμογής». 
Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ούτε έχετε στείλει 
τις διοικητικές πράξεις αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων 
όπως είχατε υποχρέωση να πράξετε. 
Η στάση αυτή – ν’ αγνοείτε χιλιάδες συνταξιούχους σιδηροδρομικούς 
– δεν θα γίνει ανεκτή από εμάς, ούτε και θα καθίσουμε με σταυρωμένα 
τα χέρια.
Θ’ αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να επιβάλλουμε τα 
δικαιώματά μας. 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ               ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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Το Προεδρείο του Σωματείου μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», μαζί με το Σωμα-
τείο των Συνταξιούχων των ΕΛΤΑ κατάθεσαν, το πρωί της 17ης Νο-

έμβρη 2016, στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου ως ελάχιστο φόρο 
τιμής στην εξέγερση της νεολαίας και του λαού ενάντια στη στρατιωτική  
δικτατορία.
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί συμμετείχαν, για μια ακόμη χρονιά, 
στην συγκέντρωση και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, τιμώντας 
τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και την πάλη ενάντια στη δικτατορία.
Ο αγώνας της νεολαίας και του εργαζόμενου λαού για «ψωμί, παιδεία, 
ελευθερία», αν και έχουν περάσει 43 χρόνια, εμπνέει ακόμα σήμερα και 
δείχνει τον δρόμο για την απόκρουση της επίθεσης που δεχόμαστε από 
τις κυβερνήσεις, το κεφάλαιο, την ΕΕ, στις συντάξεις μας, στην υγεία, 
στα δικαιώματά μας.

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Στις 27/11/2016 η «ΕΝΟΤΗΤΑ» πραγματοποίησε εκδρομή στην Αμ-
φίκλεια, Γραβιά, Πολύδροσο, με μεγάλη επιτυχία. 

Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που συμμετείχαν είχαν την ευκαι-
ρία να επισκεφτούν την όμορφη κωμόπολη της Αμφίκλειας, το γυναι-
κείο μοναστήρι της Παναγιάς της Γραβιώτισσας που δεσπόζει σε ένα 
όμορφο δασικό τοπίο σε υψόμετρο 800 μέτρων. 
Επίσης επισκεφτήκαμε το Χάνι της Γραβιάς όπου είχε γίνει η ιστορική 
μάχη με αρχηγό τον ήρωα της ελληνικής επανάστασης ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝ-
ΔΡΟΥΤΣΟ, με επίσημη ξενάγηση και εξιστόρηση του χρονικού της μά-
χης από ειδικό υπάλληλο.
Τέλος καταλήξαμε στο Πολύδροσο για φαγητό. 
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Κίσσα Βασίλη και Παναγιώτη Ιατρό-
πουλο οι οποίοι μας συνάντησαν στην Αμφίκλεια και μας συντρόφευσαν 
κατά τη διάρκεια της όμορφης μέρας που περάσαμε όλοι μαζί.

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…

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-01-2017:
ΒΥΤΙΝΑ – ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Αναχώρηση από Καρόλου,  ώρα 7.30΄π.μ. Στάση για καφέ κατά τη διαδρομή 
και συνεχίζουμε για Αρτεμίσιο – Βυτίνα – μονή Κερνίτσας και Δημητσάνα για 
φαγητό προαιρετικά. Επιστροφή για Αθήνα με στάση για καφέ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2017:
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΑ
Αναχώρηση από Καρόλου, ώρα 7.30΄π.μ. Στάση για καφέ κατά τη διαδρομή και 
συνεχίζουμε για Καλάβρυτα, μετά για τη μονή Παναγίας Πλατανιώτισας και 
φαγητό προαιρετικά. Επιστροφή για Αθήνα με 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.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» τιμά τον 
ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 28-29, Σάββατο, Κυριακή
Τρίπολη, Βάστα Αγία Θεοδώρα, Βυτίνα, Σπήλαια Κάψια

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 25-26-27, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρή Δευτέρα
Καρναβάλι στην Καλαμάτα (Διαμονή στο Costa Navarino)

ΜΑΡΤΙΟΣ, 25-26, Σάββατο, Κυριακή
Ναύπλιο, Μυκήνες, Νεμέα, Δρόμοι Κρασιού  

ΜΑΪΟΣ, 12-15, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα
Νομός Δράμας. Η φύση στα καλύτερά της
ΜΑΪΟΣ, 20-27, 8ήμερη αεροπορική
Πανόραμα χωρών Βαλτικής. Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία

ΙΟΥΝΙΟΣ, 3-4-5, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα (Αγίου Πνεύματος)
Κύθηρα. Ένα Ιδιαίτερο νησί

ΙΟΥΛΙΟΣ, 12ήμερη οδική
Στα Μοναστήρια της Σερβίας, στις Μοναδικές Πόλεις της Βοσνίας – 
Ερζεγοβίνης (Σαράγιεβο - Μόσταρ), στις Δαλματικές Ακτές (Ντου-
μπρόβνικ – Κότορ - Μπούτβα), στο Ιδιαίτερο Μαυροβούνιο, καθώς 
και την Άγνωστη Ελληνική Αλβανία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 27-30, 4ήμερη Κρουαζιέρα
Εικόνες Αιγαίου (Πειραιάς, Μύκονος, Κουσάντασι (Τουρκία), Πά-
τμος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Πειραιάς)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 14-19, 6ήμερη αεροπορική
Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 28-29, Σάββατο, Κυριακή
Αλπική Ευρυτανία Καρπενήσι, Μεγάλο και Μικρό Χωριό, Μονή 
Προυσιώτισσας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 25-26, Σάββατο, Κυριακή
Ορεινή Ναυπακτία Άνω Χώρα, Ελατού, Ναύπακτος

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:
Αναστασόπουλος Παναγιώτης, τηλ: 6908 724888
Κολλύρης Ευστάθιος, τηλ.: 210 5140165 και 6945 264202


