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ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
για την κατάργηση των ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 που προβλέπουν τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» σας καλεί να πάρετε μέρος 
μαζικά στην Παναττική συγκέντρωση των συνταξιουχικών οργανώσεων την ΠΕΜΠΤΗ 4/10/2018 και ώρα 10.00΄π.μ.

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 την Πέμπτη 4 του Οκτώβρη 2018, ώρα 10.00΄π.μ. 
στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης (Δημαρχείο Αθήνας)

Οι ρυθμίσεις του νόμου 4387/16 με το άρθρο 12 επέφεραν σημα-
ντικές ανατροπές στις συντάξεις θανάτου οδηγώντας σε μεγάλα 

αδιέξοδα, ιδιαίτερα χήρες κάτω των 55 ετών, που δικαιούνται αυτής 
της μειωμένης σύνταξης μόνο για 3 χρόνια.
Για όσες δε είναι κάτω των 52 ετών, η σύνταξη χηρείας δεν επανέρχε-
ται ούτε μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Η μείωση 
της σύνταξης στο 50% από το 70% που ήταν πριν, η περαιτέρω μείωση 
που θα προκύψει με τον επανυπολογισμό και κυρίως τα ηλικιακά όρια 
που τίθενται στο εν λόγω άρθρο έχει οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση 
της ζωής των επιζώντων συζύγων και των τέκνων τους.
Βάσει δε εφαρμοστικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας που 
ακολουθεί ο ΕΦΚΑ , όσες αποφάσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω 
θανάτου, που συνέβη μετά τις 13/5.2016 και μετά θεωρούνται νέες 
συνταξιοδοτικές αποφάσεις και χορηγούνται σύμφωνα με τον νόμο 
Κατρούγκαλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σύνταξη χηρείας να είναι 
μειωμένη ακόμη και πάνω από 30%.
Το συνταξιουχικό κίνημα αγωνίζεται για την επαναφορά της ποσοστού 
της σύνταξης χηρείας στο 70% για τους επιζώντες συζύγους, τα ανήλι-
κα ή ανίκανα προς εργασία τέκνα, την άρση των ηλικιακών κριτηρίων.

Αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας
κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4387/16

Συνάντηση κυβέρνησης
με «θεσμούς»

Η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα ξεκινήσει με την κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προ-

ϋπολογισμού για το 2019, όπου ενσωματώνεται και το μέτρο για τη νέα 
κατακρεούργηση των συντάξεων, εξελίσσεται η αντιλαϊκή επίθεση της 
λεγόμενης «μεταμνημονιακής» περιόδου, στην πορεία βέβαια παραπέρα 
κλιμάκωσης των αντιλαϊκών μέτρων με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρώντας να καλλιεργήσει κλίμα ανα-
μονής, παραπέμπει τις τελικές αποφάσεις για το ζήτημα των συντάξεων 
στη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ στις αρχές Νοέμβρη και βέβαια στο 
τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που κατατίθεται στις 21 
Νοέμβρη.
Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε στη συνάντηση του υπουργού Οικονομι-
κών, Ευ. Τσακαλώτου, και του αναπληρωτή υπουργού, Γ. Χουλιαράκη, 
με τα υψηλόβαθμα κλιμάκια των «θεσμών», που έγινε στην Αθήνα.
Σύμφωνα με όσα «διαρρέονται» από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς πα-
ράγοντες:
Η κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα για τη «μη εφαρμογή» του προνομοθε-
τημένου μέτρου για τις συντάξεις, με την παράλληλη απόσυρση προ-
βλεπόμενων παρεμβάσεων από τα λεγόμενα αντίμετρα, όπως αυτά που 
αφορούν τη διαχείριση ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Όπως «διαρρέεται», τα λεγόμενα αντίμετρα θα απλωθούν 
σε ορίζοντα 4ετίας, προκειμένου να αναπληρωθούν οι «απώλειες» για το 
κρατικό ταμείο, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα.
Ως κεντρικό επιχείρημα προβάλλεται η «βιωσιμότητα» του ασφαλιστι-
κού συστήματος, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή όχι της περαιτέρω 
περικοπής των συντάξεων.
Σε κάθε περίπτωση, η λεγόμενη «βιωσιμότητα» του Ασφαλιστικού δια-
σφαλίζεται από τις αντιλαϊκές ανατροπές της προηγούμενης περιόδου, 
όπως από το νόμο Κατρούγκαλου. 
Οι τελικές αποφάσεις προαναγγέλλονται για τη συνεδρίαση του Γιού-
ρογκρουπ στις 5 Νοέμβρη με βάση και την πρώτη «μεταμνημονιακή» 
«αξιολόγηση» από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Να βάλουμε φραγμό στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές.
• Ν’απαιτήσουμε την κατάργηση των ρυθμίσεων του ν.4387/2016 

που προβλέπει τον επαναυπολογισμό των συντάξεων και την πε-
ρικοπή της προσωπικής διαφοράς.

• Να διεκδικήσουμε τις συντάξιμες αποδοχές μας, την 13 και 14η 
σύνταξη, την άμεση απόδοση των συντάξεων κύριων και επι-
κουρικών και την απόδοση του εφάπαξ τα δικαιώματά μας στην 
υγεία και ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί στο ακέραιο. 

Γιατί σε όλη μας τη ζωή τα πληρώσαμε και δεν τα χρωστάμε σε κα-
νέναν δανειστή. 
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ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μετά τη διακοπή της αποστολής των τριμηνιαίων φύλλων της σύνταξης από το 
ΙΚΑ και προς διευκόλυνση των συναδέλφων για την εκτύπωση των μηνιαίων 
φύλλων σύνταξης (Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης) μέσω των 
ηλεκτρονικών σελίδων του ΙΚΑ, σας παραθέτουμε τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε:
1. Πληκτρολογούμε www.ika.gr και πατάμε enter
2. Επιλέγουμε γλώσσα Ελληνικά (το εικονίδιο με την ελληνική σημαία)
3. Διαλέγουμε από το οριζόντιο μενού ή το ανάλογο εικονίδιο την επιλογή 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και κάνουμε κλικ
4. Κάνουμε κλικ πάνω στην ένδειξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 

Ασφαλισμένους / Συνταξιούχους»
5. Κατόπιν, κάνουμε κλικ στην ένδειξη «Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων»
6. Έχουμε εισέλθει στην φόρμα συμπλήρωσης των ατομικών μας στοιχείων.  
Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πεδία:
1. Πληκτρολογούμε τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.)
2. Πληκτρολογούμετον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ(Α.Μ. ΔΙΑΣ)
 – Προσοχή: Χωρίς κενά όλοι οι αριθμοί
3. Επιλέγουμε Μήνα
4. Επιλέγουμε Έτος
5. Πληκτρολογούμε Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσηςόπως εμφανίζεται 

αριστερά (στην οθόνη μας)
6. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Εκτύπωση» 

Με τήν ίδια διαδικασία βγαίνει και το φύλλο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ, βάζοντας τον Αριθμό Μητρώου του ΔΙΑΣ στο βήμα 2. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
(Θεώρηση Βιβλιαρίων)

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥΣ
• Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου.
• Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. 
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένου.
• Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΕΜΜΕΣΑ ασφαλισμένου (τέκνα, σύζυγος).
• Πρόσφατο μηνιαίο φύλλο σύνταξης. 
• ΑΜΚΑ για το ΑΜΕΣΑ και το ΕΜΜΕΣΟ μέλος.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ το 18ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου.
• ΑΜΚΑ.
• Φύλλο σύνταξης. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 24ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 26 ΕΤΩΝ
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου.
• ΑΜΚΑ.
• Φύλλο σύνταξης.
• Βεβαίωση σπουδών.
• Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή πτυχίου.

Τα δικαιολογητικά για τους συναδέλφους εκτός Αττικής, να αποσταλούν:
1. Ταχυδρομικά στο ΤΑΥΤΕΚΩ (οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54, ΤΚ:10682, ΑΘΗΝΑ), 

με ένδειξη στο φάκελο (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) ή
2. Στο email (mitrooparoxes@tayteko.gr) ή
3. Στα fax: 210.880.8902 / 210.880.8711.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δικαιολογητικά να γράφονται τα τηλέφωνα (ιδιαίτερα το 
κινητό) για να μπορούν οι υπηρεσίες του Ταμείου να επικοινωνήσουν μαζί σας. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Η Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σι-
δηροδρομικών το α’ εξάμηνο του 2018 

πραγματοποίησε πέντε συναυλίες, στις οποίες 
προέβαλε τον ελληνικό σιδηρόδρομο και τους 
συναδέλφους σιδηροδρομικούς, σε: Καλαμάτα, 
Κορυδαλλό, Αρχαία Ολυμπία, Μουσείο Άρτου 
στον Βαρνάβα Αττικής και στο θέατρο ΓΚΛΟ-
ΡΙΑ στην Αθήνα (προς τιμήν της κυρίας Τερψι-
χόρης Παπαστεφάνου). Τις εκδηλώσεις παρακο-
λούθησε πλήθος συναδέλφων με τις οικογένειές 
τους και πολλοί φίλοι (πάντα με ελεύθερη είσο-
δο), που γέμισαν ασφυκτικά τα θέατρα και τα 
φουαγιέ τους και έφυγαν ενθουσιασμένοι και 
εντυπωσιασμένοι, ζητώντας να συνεχιστούν αυ-
τές οι σημαντικές δραστηριότητες κάνοντας περισσότερες συναυλίες σε όλη 
την Ελλάδα.
Το Δ.Σ. του Ψ.Ο.Σ. ανταποκρινόμενο άμεσα σ’ αυτή την επιθυμία, αλλά και 
στο πάγιο αίτημα των συναδέλφων της ελληνικής επαρχίας, αποφάσισε να 
επισκεφθεί φέτος τον Οκτώβριο την Θράκη τραγουδώντας στην Ξάνθη και 
στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος, προγραμματίζεται να κλείσει η χρονιά με δύο 
συναυλίες που θα γίνουν στην Αττική για φιλανθρωπικό σκοπό και για τις 
οποίες θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.  Τη Συναυλία – Αφιέρωμα προς τιμήν 
της κορυφαίας Μαέστρου ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ που έδωσε η 
Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Θέατρο Γκλόρια, 
τη  Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00, οι αναγνώστες μας μπορούν 
να την παρακολουθήσουν στο κανάλι της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στο Youtube και 
στο playlist με τίτλο ΨΟΣ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ (επιλέγετε το 
εικονίδιο με τα βίντεο - Youtube σπό το site μας www.trenotita.gr

Σε Δελτίο Τύπου του ΟΣΕ για το περίπτερο στην 83η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ σημείωνε «το περίπτερο του ΟΣΕ απεικονίζει το πέρασμα από το 
παρελθόν στο μέλλον του ελληνικού σιδηρόδρομου».
Εάν το θέμα δεν ήταν τόσο σοβαρό θα νομίζαμε ότι πρόκειται για χιούμορ, 
για ποιο παρόν και μέλλον μιλούν οι κύριοι της Διοίκησης του ΟΣΕ όταν 
αυτοί ολοκλήρωσαν το ξεπούλημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ στους 
ΙΤΑΛΟΥΣ που είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Παρελθόν του 
ΟΣΕ υπάρχει με προβλήματα και αδυναμίες, με χιλιάδες σιδηροδρομικούς σε 
όλο το δίκτυο, γιατί σιδηρόδρομος χωρίς σιδηροδρομικούς δεν μπορεί να 
υπάρξει, σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστοι. Από το 1869 επί σχεδόν 1,5 αι-
ώνα ο σιδηρόδρομος είτε σαν ΣΕΚ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑ-
ΤΟΥΣ), είτε σαν ΣΠΑΠ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ), είτε σαν ΟΣΕ, εκτελούσε δρομολόγια στις ελληνικές πόλεις 
και χωριά εξυπηρετώντας κατά βάση τα λαϊκά στρώματα.
Σήμερα ο ΟΣΕ μετά από 150 χρόνια δεν μπορεί να δρομολογήσει ούτε ένα 
τρένο γιατί απλά δεν έχει τρένα, τα ξεπούλησαν οι κυβερνήσεις στους εταί-
ρους, σήμερα στους Ιταλούς, αύριο σε άλλες πολυεθνικές μεταφορικές εται-
ρείες που βασικό στόχο θα έχουν την κερδοφορία τους και όχι την εξυπηρέ-
τηση των κοινωνικών αναγκών.  Για ποιο μέλλον λοιπόν μιλάτε κύριοι της 
Διοίκησης του ΟΣΕ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ;

Με ανακοίνωσή που εκδόθηκε, λίγο πριν την έκδοση της εφηεμρίδας μας,  
η Περιφερειακή Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τρα-

πεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας διευκρινίζει ότι παρατείνεται η 
«Ισχύς ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσα ασφαλισμένων μελών (σύζυγοι) τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ» μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
Συγκεκριμένα: Η ασφαλιστική ικανότητα των συζύγων εν ενεργεία και συντα-
ξιούχων ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ) που είχε ανανεωθεί έως 31.10.2018 
κατόπιν ενεργειών των τελευταίων (προσέλευση στην Υπηρεσία, αποστολή 
αίτησης και δικαιολογητικών), έχει παραταθεί έως 28/2/2019 βάσει της πρό-
σφατης νομοθεσίας περί ενιαιοποίησης υων προϋποθέσεων ανανέωσης ασφα-
λιστικής ικανότητας για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.
Συνεπώς – και προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων – 
δεν απαιτείται κάποια ενέργεια (προσέλευση στην Υπηρεσία, αποστολή δικαι-
ολογητικών) των άμεσα σφαλισμένων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ μέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2019. Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώσει 
έγκαιρα για όποια εξέλιξη υπάρξει.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Π. ΤΑΥΤΕΚΩ ΜΕΧΡΙ 28/2/2019
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Από 1/8/2018 ισχύουν οι καινούργιες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους συμβε-
βλημένους οικογενειακούς γιατρούς συμπληρώνοντας έτσι τις αντιλαϊκές 

ρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
Η απόφαση αυτή αποτελεί νέο χτύπημα στη δημόσια και δωρεάν Υγεία - Πρό-
νοια και είναι συνέχεια των δυσμενών αλλαγών σε βάρος των ασφαλισμένων, 
που ήδη προωθούνται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποβαθ-
μίζοντας παραπέρα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οδηγώντας τους ασφαλισμέ-
νους να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.
Όλοι οι ασθενείς που θα καλούν τους συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς, 
που θα είναι Γενικής Ιατρικής (παθολόγοι και παιδίατροι όχι άλλης ειδικότητας) 
σε κατ’ οίκον επίσκεψη θα πληρώνουν οι ίδιοι τη δαπάνη της επίσκεψης.
Επίσης όλοι οι ασφαλισμένοι που θα επισκέπτονται το ιατρείο εκτός του προ-
βλεπόμενου 4ώρου ημερησίως, θα πληρώνουν οι ίδιοι τη δαπάνη. Οι επισκέψεις 
δε στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών δεν θα υπερβαίνουν τις 
16 ημερησίως, δηλαδή βαφτίζουν «εξέταση» το χρόνο για τη συνταγογράφηση, 
που και αυτή έχει καθιερωθεί να είναι επί πληρωμή. Ρύθμιση που περισσότερο 
μοιάζει με χρονοχρέωση παρά για υπηρεσία Υγείας.

Όπως λοιπόν διαφαίνεται οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΤΟΜΥ), θα 
«καλύπτουν» μόλις το 30% του πληθυσμού, παρέχοντας ουσιαστικά υποβαθμι-
σμένες υπηρεσίες περίθαλψης. Από την άποψη αυτή είναι πρόκληση οι εξαγγε-
λίες και η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού 
αντιμετωπίζει «κοινωνικές ανισότητες» και πως προωθεί την ισότιμη, καθολική 
πρόσβαση του λαού σε υπηρεσίες Υγείας.
Για μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνωστή επιχείρηση εξαπάτησης, από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όμοια με αυτή που παρουσίασε τους νόμους για 
το σφαγιασμό των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη φοροεπιδρομή στο λαϊκό 
εισόδημα, ως προστασία των «αδυνάμων».
Αναρωτιόμαστε, πως θα καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά οι ασφαλισμένοι και 
συνταξιούχοι μετά τις 31/7/2018, που λήγουν οι συμβάσεις των συμβεβλημένων 
γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ;
Από κει και πέρα ο καθένας από μας ας βγάλει τα συμπεράσματά του!!
Με τον αγώνα μας να επιβάλουμε αυτό που δικαιούμαστε. Ένα αποκλειστικά 
δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, με πλήρη χρηματοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

Οι καινούργιες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους 
οικογενειακούς γιατρούς φέρνουν νέα χαράτσια

Τα στελέχη της κυβέρνησης δεν έχουν πάψει λεπτό να μηχανεύονται 
τρόπους εις βάρος των συνταξιούχων. Την ίδια στιγμή που σηκώνει 

κουρνιαχτό για τη δήθεν προσπάθειά της να μην εφαρμόσει το νόμο 
4387/16 και να μην περικόψει τις συντάξεις, προσπαθώντας να καλλι-
εργήσει ψεύτικες ελπίδες στους συνταξιούχους, έσπευσε προ ημερών να 
ψηφίσει διάταξη σε νόμο που αποδίδει τις συντάξεις σε όσους θα συντα-
ξιοδοτούνται από εδώ και στο εξής από τον επόμενο μήνα της κατάθεσης 
των δικαιολογητικών τους. Μέχρι τώρα η απόδοση της σύνταξης ξεκινού-
σε από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Η μετάθεση για 
τον επόμενο μήνα σημαίνει πως η κυβέρνηση αφαιρεί από τους εν λόγω 
συνταξιοδοτούμενους τη σύνταξη ενός μήνα ή το μέρος της που αντιστοι-
χούσε στις ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος μήνα. Τα συμπεράσματα δικά σας!

Κι άλλη αλχημεία της Κυβέρνησης 
εις βάρος των συνταξιούχων

Από τον επόμενο μήνα η καταβολή της σύνταξης και 
όχι από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών 

όπως ίσχυε μέχρι τώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

Διαβάσαμε στην εφημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντα-
ξιούχων Σιδηροδρομικών (ΠΟΣΣ) νομική γνωμάτευση του νομικού 

συμβούλου της για το γνωστό θέμα του 10% της παρακράτησης του εφά-
παξ.  
Επανέρχεται σε ένα θέμα που δυστυχώς έχει κριθεί οριστικά με δύο απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Α΄, την 4011/2014 και την 
3051/2014, που έκριναν ότι η παρακράτηση του 10% από το Ταμείο εί-
ναι νόμιμη και μας απέρριψαν το αίτημα και μάλιστα ΟΜΟΦΩΝΑ. Για 
την ιστορία να πούμε ότι πρόεδρος του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας που έκρινε την υπόθεση και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο προ 
μηνών πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικόλαος Σακελαρί-
ου, ο οποίος παραιτήθηκε 15 μέρες πριν την υποχρεωτική αποχώρησή του 
λόγω συνταξιοδότησης, γιατί όπως δήλωσε έγινε παραβίαση του απόρ-
ρητου της διασκέψεως του δικαστηρίου σχετικά με το νέο ασφαλιστικό 
σύστημα (νόμος Κατρούγκαλου) που με βάση δημοσιεύματα στα ΜΜΕ 
κρίθηκε συνταγματικός. 
Εμείς ρωτάμε τον κύριο πρόεδρο, ήταν η πρώτη φορά που έγινε παραβία-
ση του απόρρητου των συνεδριάσεων του δικαστηρίου; Δυστυχώς συνά-
δελφοι, 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. 
Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η στάση της συγκεκριμένης συνδικαλι-
στικής οργάνωσης η οποία ενώ γνωρίζει καλά το θέμα, επανέρχεται και 
μάλιστα καλεί τους συναδέλφους συνταξιούχους αν επιθυμούν να κινη-
θούν δικαστικά και υπό την προϋπόθεση ότι η αγωγή τους δεν καλύπτεται 
από το δεδικασμένο της 3051/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, χωρίς να μας εξηγεί ποιους δεν καλύπτει η συγκεκριμένη απόφαση!!
Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι δικηγόροι (τα ονόματα τα γνω-
ρίζουν όλοι οι συνάδελφοι συνταξιούχοι) που χειρίζονταν αυτή την υπό-
θεση και είχαν ασκήσει αγωγές εκατοντάδες συνάδελφοι πάνε στα δικα-
στήρια και αποσύρουν τα δικόγραφα γιατί όπως μας ενημέρωσαν υπάρχει 
κίνδυνος για επιβολή δικαστικής δαπάνης στους συναδέλφους. Αυτό έχει 
συμβεί με την απόφαση 4011/2014 στου ΣτΕ που επέβαλε δικαστική δα-
πάνη 920 ευρώ στο συνάδελφο που αφορούσε η υπόθεση. 
Σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων επιβάλ-
λεται να αναπτύξει μαζικούς μαχητικούς αγώνες για την ανατροπή των 
επερχόμενων μειώσεων στις συντάξεις μας από 1/1/2019 με τον επανυπο-
λογισμό των συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, με 
τη μείωση του αφορολόγητου, τις συντάξεις χηρίας κ.τ.λ. η συγκεκριμένη 
συνδικαλιστική οργάνωση αποπροσανατολίζει τους συναδέλφους συντα-
ξιούχους με ένα θέμα που έχει κριθεί. 
Καλούμε τους συναδέλφους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς να γυρί-
σουν την πλάτη σε αυτές τις επιλογές, να μην δώσουν ούτε ένα ευρώ για 
προσφυγές που δεν έχουν καμία τύχη. Να συσπειρωθούν στην ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ που είναι το μόνο σωματείο συνταξιούχων σιδηροδρομικών που αγω-
νίζεται μαζί με άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις που συμμετέχουν στη 
ΣΕΑ ενάντια σε όλες τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που εφάρμοσαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή. 
Με τους αγώνες μας μπορούμε να τους σταματήσουμε. 

Το αντιλαϊκό ασφαλιστικό σύστημα
του Χιλιανού δικτάτορα Πινοσέτ
έφτασαν να επικαλούνται στη ΝΔ

Αποκαλυπτική η θέση της Νέας Δημοκρατίας για το 
μέλλον των επικουρικών συντάξεων με δηλώσεις 

τόσο του αρχηγού της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και 
του Βουλευτή και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του 
κόμματος του, Κωνσταντίνου Καραγκούνη. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης σε εμφάνισή του στο ALPHA TV δήλωσε 
σχετικά με τη θέση της ΝΔ για τις επικουρικές συντάξεις 
ότι θα δημιουργηθεί ένας «ατομικός κουμπαράς» με 
διαχείριση και από ιδιωτικές εταιρείες. Πιο συγκεκρι-
μένος ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Κωνσταντίνος 
Καραγκούνης με δήλωσή του ανέφερε πως «θα ανατρέ-

ψουμε το νόμο Κατρούγκαλου, που έτσι κι αλλιώς θα είναι προς όφελος 
των συνταξιούχων και από κει και πέρα θα δώσουμε τη δυνατότητα της 
επικουρικής ασφάλισης να γίνεται από έναν προσωπικό κουμπαρά. Ο 
πρώτος που εφάρμοσε αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που ήταν το 
πιο επιτυχημένο παγκοσμίως, το εφάρμοσε ο δικτάτορας ΠΙΝΟΣΕΤ στη 
Χιλή. Ισχύει στην Ευρώπη, ισχύει και στην Αμερική». Αναρωτιόμαστε, οι 
επικουρικές συντάξεις που έχουν απομείνει από τις μειώσεις που υποστή-
καμε τόσο από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη σημερινή κυβέρνη-
ση και αφορά 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, αν περάσουν οι εισφορές 
των νέων συνταξιούχων σε ιδιωτικές εταιρείες πώς θα πληρώνονται; Από 
κει και πέρα, ο καθένας από μας, ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
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Επιστολή προς Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. ΛΑΜΠΡΟ ΣΕΜΠΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΣ:
Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

κ. Λάμπρο Σέμπο.
Κύριε Διοικητά,
Μετά την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων - ως Διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – το Προεδρείο του Συνδέσμου μας, καταρχήν σας εύχεται καλή θητεία και παράλ-ληλα ζητά συνάντηση μαζί σας, το συντομότερο δυνατό.Με παλαιότερο έγγραφό μας και συγκεκριμένα με το αριθ.πρωτ. 597/1610-2017, απευθυνόμασταν στον προκάτοχό σας κ. Αθα-νάσιο Μπακαλέξη ζητώντας ενημέρωση για σημαντικά θέματα που αφορούν τα μέλη μας.

Επειδή θέλουμε να σας εκθέσουμε και τις δικές μας θέσεις, σε διάφορα σοβαρά ζητήματα, ζητάμε τον ορισμό συνάντησης.Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τρία ζητήματα, όπως:• Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας. Μετά την ένταξη του κλάδου ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΦΚΑ, ο έλεγχος για όλους τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς από όλη την Ελ-λάδα, συνεχίζεται να γίνεται μόνο στην Αθήνα με αποτέλεσμα, να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των συνταξι-ούχων. Θεωρούμε και γι΄αυτό και το προτείνουμε, ότι ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ, ώστε οι συνταξιούχοι να μην ταλαιπωρούνται και να μην καθυστερεί ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας.• Μεγάλη καθυστέρηση υπάρχει και στην οριστική απονομή των κύριων συντάξεων, αυτή την περίοδο εξετάζονται οι αιτή-σεις των συναδέλφων του 6ου / 2017.
• Από 1/1/2015 δεν έχει γίνει καμία απονομή επικουρικής σύ-νταξης. Παρά τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι η πλη-ρωμή των συντάξεων θα ξεκινήσει στις 2/8/2018, αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.  
Αναμένοντας την απάντησή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. -

Κύριε Διοιηκητά, για τους παραπάνω λόγους το προεδρείο του Σωματείου μας ζητά να οριστεί άμεσα συνάντηση μαζί σας προ-κειμένου να ενημερωθούμε για τα συγκεκριμένα ζητήματα».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

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…

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
Αρ. Φύλλου 138 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
Συμβολική τιμή φύλλου: 0,10€
Βερανζέρου 13 (1ος όροφος) Αθήνα Τ.Κ. 106 77
Τηλ.: 210-5230829, 210-5238509  /  Φαξ: 210-3840154
internet: http://www.trenotita.gr/    e-mail: trenotita@gmail.com
Υπεύθυνος έκδοσης, Πρόεδρος: Ραυτόπουλος Σωτήρης
Μέλη Δ.Σ.: Π. Φωτιάδης (Αντιπρόεδρος), Π. Ρούσσος (Γεν. Γραμματέας), Αθ. 
Μελούδης (Ταμίας), Θ. Βελέντζας, Π. Τσάκωνας, Π. Βασιλόπουλος
Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9/2018
ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ
Αναχώρηση στις 07.30΄από Καρόλου με ενδιάμεση στάση για καφέ. Επί-
σκεψη στη ΜΟΝΗ, άφιξη στην παραλία ΤΥΡΟΥ. Παραμονή για φαγητό 
και για μπάνιο  - όποιος επιθυμεί. Αναχώρηση το απόγευμα για ΑΘΗΝΑ 
με στάση για καφέ..

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10/2018
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναχώρηση στις 07.30΄από Καρόλου με ενδιάμεση στάση για καφέ. Επί-
σκεψη στο ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας του Μαλεβού μέσα σε ένα 
καταπράσινο δάσος, δενδρόκερδου, μοναδικό στην Ευρώπη, το οποίο 
έχει χαρακτηρισθεί σαν διατηρητέο μνημείο της φύσης και ενταχθεί σαν 
προστατευόμενη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Συνεχί-
ζουμε για τον Άγιο Πέτρο - ένα παραδοσιακό κεφαλοχώρι της περιοχής 
- και παραμονή για φαγητό.  Αναχώρηση το απόγευμα για ΑΘΗΝΑ με 
στάση για καφέ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑ
Αναχώρηση στις 07.30΄από Καρόλου με ενδιάμεση στάση για καφέ. Συ-
νεχίζουμε περνώντας από ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και το χωριό 
Ίσαρι για να φθάσουμε στο εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ με τα 17 
δένδρα πάνω στη στέγη της.Το εκκλησάκι βρίσκεται σε μια πανέμορ-
φη, καταπράσινη ρεματιά με τρεχούμενα νερά και αιωνόβια επιβλητικά 
δέντρα. Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής και επιστροφή με ενδιάμεση 
στάση για καφέ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ: 
1. Ο υπεύθυνος των εκδρομών μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα 

για τεχνικούς λόγους ή και για την βελτίωσή του. Επίσης, οι στάσεις 
μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκδρομής, αν κριθεί απα-
ραίτητο από τον υπεύθυνο της εκδρομής. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2105238509 – 2105230829. 
Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ, ενώ για τα μη μέλη είναι  
10,00 ευρώ

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

Το Προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» συναντήθηκε στις αρχές Ιουλίου 
με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.Φίλιππο Τσα-

λίδη, μετά από επιστολή που είχε στείλει το Σωματείο μας και με 
την οποία του επισημαίναμε τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρ-
χει στην έκδοση των νέων υπηρεσιακών σιδηροδρομικών ταυτο-
τήτων, αλλά και εύλογα ερωτήματα καθώς και την ανησυχία που 
υπάρχει για τι θέμα αυτό από τους συναδέλφους Συνταξιούχους Σι-
δηροδρομικούς. 
Ο κ. Σύμβουλος μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν διάφορα νομικά προ-
βλήματα (π.χ. με το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα), για την έκ-
δοση των ταυτοτήτων. Δεσμεύθηκε όμως να μας απαντήσει μέχρι 
το τέλος Ιουλίου (ακόμα αναμένουμε την απάντηση)  για το πώς θα 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. 
Από μεριάς μας ξεκαθαρίσαμε στον κ. Τσαλίδη ότι το δικαίωμα των 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών να έχουν υπηρεσιακή ταυτότητα 
και να ταξιδεύουν με τα τρένα είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους 
και υπάρχει από την ημέρα ίδρυσης του Σιδηροδρόμου. Σ’ αυτή 
την κατεύθυνση διαμηνύουμε προς όλους τους εμπλεκόμενους να 
είναι σίγουροι ότι θα συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειες μας για 
την άμεση λύση αυτού του θέματος.
Τέλος, για άλλη μια φορά ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ τους συναδέλφους συ-
νταξιούχους σιδηροδρομικούς ότι μέχρι την έκδοση των νέων υπη-
ρεσιακών ταυτοτήτων, ΙΣΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟ-
ΧΗ ΜΑΣ.

Συνάντηση με Δ/ντα Σύμβουλο
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Φ. Τσαλίδη

για τις υπηρεσιακές ταυτότητες


