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Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) στην συνεδρίασή της 4.6.19 συζήτησε 
την πορεία του συνταξιουχικού κινήματος μπροστά στις επικείμενες πολιτι-

κές εξελίξεις, και επισημαίνει:
Η κάλπικη αντιπαράθεση που παρακολουθούμε  μπροστά στις εκλογές ανάμεσα 
στα κόμματα που κυβέρνησαν, ψήφισαν τα μνημόνια, τους αντιλαϊκούς, αντισυ-
νταξιουχικούς,  εφαρμοστικούς νόμους, που τσάκισαν τη ζωή μας, τις συντάξεις 
μας, την υγεία,  τις κοινωνικές παροχές και ό,τι με θυσίες και αγώνες κερδίσαμε, 
γίνεται με στόχο για το πιο κόμμα θα κάτσει στην κυβερνητική καρέκλα για να 
συνεχισθούν οι ίδιες πολιτικές με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. 
Τα μεγάλα λόγια για σταθερότητα, ανάπτυξη, προοδευτικές λύσεις κρύβουν και 
θολώνουν σκόπιμα την αλήθεια, ότι και μετά τις εκλογές τα μνημόνια, οι εφαρμο-
στικοί νόμοι, τα μέτρα επιτήρησης, τα ματωμένα πλεονάσματα, όλες οι περικοπές 
θα  είναι εδώ,  θα εφαρμόζονται και θα έρχονται νέα μέτρα. Στόχος τους η παραπέ-
ρα αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, μετατροπή των συντάξεων σε 
προνοιακά επιδόματα, με την κατάργηση σε ό,τι έχει απομείνει από τον κοινωνικό 
χαρακτήρα της ασφάλισης. 
Θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους  που βρέθηκαν στο μάτι του 
κυκλώνα όλα αυτά τα χρόνια δεν θα πρέπει να πέσουν στην παγίδα της πόλωσης 
αλλά να κρίνουν τα κόμματα τις πολιτικές δυνάμεις, με βάση τις πολιτικές τους και 
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Αθήνα: Μαζική έκτακτη συνέλευση και 
παράσταση στη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Συνέχεια στη σελίδα 2

Πραγματοποιήθηκε, χθες, Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 
στο κτίριο του ΟΣΕ στην Καρόλου, η έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που είχε ως 
θέματα: α) τον επανυπολογισμό των συντάξεων και 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των ενημε-
ρωτικών φύλλων συντάξεων που έχει κλείσει από 
1/1/2019 και β) τις υπηρεσιακές ταυτότητες μετά 
την υπαναχώρηση της Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
από την πρόταση που είχε κάνει. Οι συνάδελφοι, 
που ανταποκρίθηκαν μαζικά στην πρόσκληση του 
Διοικητικού συμβουλίου, ενημερώθηκαν από τον 
πρόεδρο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρη Ραυτόπουλο, 
ενώ τον λόγο πήραν ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης 
Φωτιάδης και οι συνάδελφοι Σάββας Χατζηθεο-
δωρίδης και Κώστας Σουρμελής. Μετά τη λήξη 
της συνέλευσης, τα μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» επι-

Οι συνταξιούχοι της χώρας δηλώνουμε αγωνιστικό παρόν 
για σήμερα και στο μέλλον θα μας βρίσκουν μπροστά τους

σκέφθηκαν το γραφείο του Διευθύνοντος Συμβού-
λου κ. Φ. Τσαλίδη όπου διαμαρτυρήθηκαν ως προς 
την υπαναχώρηση του σχετικά με τις υπηρεσιακές 
ταυτότητες των μεταταχθέντων και απαίτησαν να 
ισχύσει και σε αυτούς τους συναδέλφους ότι θα 
ισχύσει σε όλους τους υπολοίπους συνταξιούχους 
σιδηροδρομικούς. Ακόμα, ήρθαμε σε επικοινωνία 
με τον εκπρόσωπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Πιέρο Μα-
ναρίνο (Pierro Mannarino) ο οποίος δεσμεύτηκε 
να γίνει συνάντηση με το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ» ώστε να συζητηθούν τα αιτήματά μας. Στη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
24/5, πέραν της «κατανόησης» του θέματος από τον 
κ. Μαναρίνο δεν προέκυψε κάτι θετικό. Ως εκ τού-
του, καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αγωνι-
στική ετοιμότητα.

Στις 10 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση με τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκπρο-

σώπων της Π.Ο.Σ. εκ μέρους των εν ενεργεία συ-
ναδέλφων και της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» εκ μέρους των 
συνταξιούχων με θέμα την καθυστέρηση της έκδο-
σης των υπηρεσιακών ταυτοτήτων. Έξι μέρες μετά, 
μας κοινοποιήθηκε με επιστολή της η πρόταση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Α.Π. 11413/19/Τ4 της 16-04-2019) 
στην οποία δεν αναγραφόταν τίποτε για τους μετα-
ταχθέντες συναδέλφους βάση του ν.3891/2010.
Το προεδρείο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» άμεσα αντέδρασε 
και με επιστολή του (Α.Π. 696/18-04-2019) ζήτησε 
ενημέρωση για το αν αυτή η απουσία της αναφοράς 
στους μεταταχθέντες συναδέλφους ήταν εκ παρα-
δρομής ή υπαναχώρηση από την προηγούμενη συμ-
φωνία, η οποία και είχε αποτυπωθεί έγγραφα από 
το Οκτώβρη του 2017 (Α.Π. 3406/17/Τ4/ της 20-10-
2017 έγγραφό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιστολή της στις 7 Μαΐου (Α.Π. 
11562/19/Τ4) μας ενημέρωσε ότι η πρόταση της 
«δεν ισχύει για τους μεταταχθέντες», υπαναχωρώ-
ντας έτσι από την προηγούμενη θέση της η οποία 
και προέβλεπε ότι «οι μεταταχθέντες βάσει του 
Ν.3891/2010 θα δικαιούνται παροχής νέας σιδη-
ροδρομικής ταυτότητας ανεξαρτήτως του τρόπου 
αποχώρησης (εθελούσιας ή υποχρεωτικής), μόνο 
στην περίπτωση που είχαν συμπληρώσει 20ετή υπη-
ρεσία στο Σιδηρόδρομο πριν την ημερομηνία μετά-
ταξής τους».
Σημείωση: Α) Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε 
ότι οι υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουμε στην 
κατοχή μας ΙΣΧΥΟΥΝ μέχρι την έκδοση των 
καινούργιων και Β) Κάνουμε γνωστό και καθαρό 
στους εμπλεκόμενους ότι δεν υπαναχωρούμε από 
αυτό το δικαίωμα.

Συνεχίζεται η προσπάθεια για 
την έκδοση των Υπηρεσιακών 

ταυτοτήτων στους συνταξιούχους 
σιδηροδρομικούς καθώς και των 

μεταταχθέντων συναδέλφων

τη στάση που κράτησαν στα δίκαια αιτήματά μας.
Κάνουμε γνωστό στους επίδοξους μνηστήρες της κυβερνητικής εξουσίας ότι οι συ-
νταξιούχοι της χώρας δηλώνουν αγωνιστικό παρόν για σήμερα και στο μέλλον θα 
μας βρίσκουν μπροστά τους. Οδηγός μας οι μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
μας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτη-
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Οι διαχρονικές αντιλαϊκές - αντισυνταξιουχικές πολιτικές όλων των κυβερ-
νήσεων που τα δέκα τελευταία χρόνια έχουν τσακίσει ό,τι με αγώνες και 

θυσίες κερδίσαμε και πληρώσαμε μια ζωή, δεν μπορούν να ξεχαστούν με φιλο-
δωρήματα. Ούτε μπορούν να γίνουν άλλοθι για τις προεκλογικές ανάγκες της 
κυβέρνησης για την συνέχιση των ίδιων θανατηφόρων πολιτικών.  
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τους Υπουργούς του στην Συνέ-
ντευξη Τύπου στο Ζάππειο είναι στην λογική: σου παίρνω εκατό, σου δίνω ένα, 
έχουν στόχο να υπηρετήσει την παραπάνω λογική που και η σημερνή κυβέρ-
νηση ακολουθεί. 
Δεν θα αρνηθούμε έστω και αυτά τα λίγα γιατί θεωρούμε ότι είναι δικά μας και 
αποτέλεσμα ενός ασίγαστου αγώνα, αλλά οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να 
χειροκροτήσουν κανένα και να του δώσουν το άλλοθι που επιζητά.  
Γιατί τα εξήντα και πάνω δισεκατομμύρια που άρπαξαν από τα ασφαλιστικά τα-
μεία, οι σαρωτικές περικοπές των συντάξεων κύριων, επικουρικών, των δώρων, 
του ΕΚΑΣ και τόσα ακόμα που αφαίρεσαν από τους συνταξιούχους δεν ισο-
φαρίζονται με την επιστροφή του πακέτου των 800 εκατομμυρίων. Ακόμα και 
αυτά  τα  350 με 400 ευρώ που θα δοθούν σε κάθε συνταξιούχο, προέρχονται 
από τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, τις περικοπές και την άγρια φορολογία 
που έχει επιβληθεί με τους αντιασφαλιστικούς νόμους που ψηφίσανε.
Όπως:
Από τα 230 ευρώ το μήνα σε 300.000 χαμηλοσυνταξιούχους  που μειώθηκε το 
εισόδημα τους από την κατάργηση του ΕΚΑΣ. 
Από τα 100 μέχρι 150 ευρώ τον μήνα που μειώθηκε το εισόδημα σε 500.000 
συνταξιούχους από τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης από τον 
Ιούνιο του 2016. 
Από τα 30 έως 50 ευρώ από την αύξηση της συμμετοχής που επιβλήθηκε στην 
υγεία. 
Από την μείωση των συντάξεων χηρείας 20% με 30% που παρά την βελτίωση 
με την νέα τροπολογία εξακολουθούν να είναι μειωμένες. 
Και βέβαια  από τις μεγάλες περικοπές με τους νόμους 4051/12 και 4093/12 την 
κατάργηση των δώρων, την μείωση του εφάπαξ και τόσα άλλα. 
Κύριοι της κυβέρνησης πληρώσαμε σε όλο τον εργάσιμο βίο μας για να πά-
ρουμε επιπλέον την 13η και 14η σύνταξη ολόκληρη και εσείς θα νομοθετήσετε 
κάθε Μάη να παίρνουμε όσοι έχουν σύνταξη: 

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Συμβολική τιμή φύλλου: 0,10€
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Οι συνταξιούχοι της χώρας δηλώνουμε αγωνιστικό παρόν 
για σήμερα και στο μέλλον θα μας βρίσκουν μπροστά τους

μάτων μας για τη λύση των προβλημάτων που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερ-
νήσεις. Αυτή η αγωνιστική πορεία αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχισή τους 
με ακόμα μεγαλύτερη ορμή ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα βρεθεί στο τιμόνι 
της κυβέρνησης. 
Έχουμε πείρα, ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να κερδίσουμε  την 
μη περικοπή των συντάξεων από την 1.1.2019, τη μείωση του αφορολογήτου από 
το 2020 παρότι έχουν ψηφιστεί 2 και 3 φορές από τη σημερινή κυβέρνηση, την από-
δοση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές, τη διαφορά στην παρακράτηση 
για την υγεία, το πενιχρό επίδομα που η κυβέρνηση το ονόμασε 13η σύνταξη, την 
αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, που είναι αποτέλεσμα του αγώνα μας και 
όχι δικαστικών αποφάσεων όπως μια μερίδα των ΜΜΕ και του τύπου προπαγαν-
δίζουν για λογαριασμό των μεγαλοδικηγορικών γραφείων.  
Δεν είμαστε αμνήμονες, δεν υιοθετούμε την λογική ό,τι έγινε-έγινε. Διεκδικούμε 
ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή είναι πληρωμένα με 
το αίμα και τον αγώνα μιας ζωής. 
Απορρίπτουμε την επιδοματική λογική. Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδό-
ματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια. 
Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε:
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατικών νόμων που έχουν 

Συνέχεια από σελίδα 1

Μαζική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση και στην Πάτρα

Την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 10:30 π.μ. στον χώρο του Εργατικού Κέ-
ντρου Πάτρας, στην πλατεία Όλγας, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των μελών της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Σωτή-
ρης Ραυτόπουλος και το μέλος Θοδωρής Βελέντζας
Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με το προεδρείο της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως τον επανυπολο-
γισμό των συντάξεων και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των ενημε-
ρωτικών φύλλων συντάξεων που έχει κλείσει από 1/1/2019, τις υπηρεσιακές 
ταυτότητες μετά την υπαναχώρηση της Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την 
πρόταση που είχε κάνει κι όπως επισημάνθηκε από συναδέλφους το θέμα 
είναι κυρίως ηθικό και δεν πρέπει να αφαιρεθεί από τους συναδέλφους η 
σιδηροδρομική ταυτότητα, οι περικοπές των συντάξεων, ζητήματα που αφο-
ρούν την περίθαλψη και τέλος για την οργάνωση της δράσης του Σωματείου 
μας στο Νομό Αχαΐας.

Για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού

ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφα-
λιστικών ταμείων. 

• Να επιστραφούν όλες οι περικοπές στις συντάξεις μας σε όλους τους συντα-
ξιούχους δίχως προσφυγές και προαπαιτούμενα. 

• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη 
σύνταξη στα 600 ευρώ με ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ από τα 360 που είναι σή-
μερα.

• Όχι στην περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων. Απόδοση στις συ-
ντάξεις του ΟΑΕΕ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Άμεση έκδοση των 
ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης. .

• Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν 
υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, κατάργηση και απαγόρευ-
ση σε κάθε εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση.

Η ΣΕΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει σε όλη την χώρα μαζικές αγωνιστικές  πε-
ριφερειακές συσκέψεις με τα σωματεία και τους συνταξιούχους της δύναμής της 
για τη προετοιμασία από τώρα αγωνιστικού προγράμματος δράσης αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –

ΠΕΣ-ΝΑΤ– Π.Σ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Από 1000 ευρώ το 30%, από 600 έως 1000 ευρώ το 50%, από 500 έως 600 το 
70% και έως 500 ευρώ το 100%. 
Κύριοι της σημερινής και της αυριανής κυβέρνησης δεν κατεβάζουμε τον πήχη 
των διεκδικήσεων δεν ξεχνάμε, δεν διαγράφουμε, όσα αρπάχθηκαν από τα τα-
μεία μας τα τελευταία χρόνια, τα απαιτούμε, τα διεκδικούμε. 
Με αίτημα πρώτα οι δικές μας ανάγκες θα συνεχίσουμε πιο μαζικά τους αγώνες 
μας, θα μας βρίσκεται καθημερινά στο ιερό πεζοδρόμιο με αισιοδοξία  και απο-
τελεσματικότητα μέχρι την κατάργηση του ν. 4387/16  (Νόμος Κατρούγκαλου) 
το σύνολο της αντιασφαλιστικής -  αντισυνταξιουχικής νομοθεσίας. Διεκδικώ-
ντας όλα τα αιτήματα μας για αξιοπρεπείς συντάξεις, αποκλειστικά δημόσια 
δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστι-
κό σύστημα για όλους, κατάργηση της αφόρητης φορολογίας. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
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«Συνταγματική» και η περικοπή του 13ου 
& 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

«Συνταγματικό» έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) άλλο ένα 
εμβληματικό μνημονιακό αντεργατικό μέτρο που υλοποιήθηκε από 

προηγούμενες κυβερνήσεις και διατηρήθηκε στο ακέραιο από την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε «συνταγματικές» 
τις περικοπές των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος θε-
ρινής άδειας (13ος και 14ος μισθός) των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, 
υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κ.λπ.
Λιγότερο από ένα μήνα μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε «συνταγματι-
κό» και «νόμιμο» το πετσόκομμα της λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελμάτων, η νέα απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά ότι όλο το αντεργατι-
κό μνημονιακό οπλοστάσιο διατηρείται άθικτο και στη... «μεταμνημονιακή» 
περίοδο, ακριβώς γιατί αυτό απαιτούν η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότη-
τα του κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του ΣτΕ έλαβε τη 
νέα αρνητική απόφαση κατά πλειοψηφία, αναστρέφοντας και τις περσινές 
αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ που είχαν 
κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων - Δώρων, που 
έγιναν με το νόμο 4093/2012. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέρ της 
αντισυνταγματικότητας των περικοπών τάχθηκε και η εισηγήτρια στην Ολο-
μέλεια του ΣτΕ, ωστόσο η πλειοψηφία των συμβούλων αποφάσισαν υπέρ 
της συνταγματικότητας του αντεργατικού μέτρου. Η Ολομέλεια του ΣτΕ το 
2015 με την υπ’ αριθμ. 2287/2015 απόφασή της είχε κρίνει αντισυνταγματι-
κό το νόμο 4093/2012 με αφορμή τις περικοπές των συντάξεων που είχαν 
γίνει, ωστόσο η νέα απόφαση του ΣτΕ κλείνει από δικαστικής πλευράς το 
ζήτημα της αναδρομικής καταβολής των Δώρων στους εργαζόμενους στο 
δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, κ.λπ. Επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα ότι 
η ανάκτηση των τεράστιων απωλειών των συνταξιούχων και εργαζομένων 
από την επίθεση της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι 
ζήτημα που θα κριθεί στους δρόμους, στην ενίσχυση της πάλης απέναντι 
στην πολιτική στήριξης του κεφαλαίου, απέναντι στην απατηλή λογική του 
«μικρότερου κακού» και της «αναποτελεσματικότητας των αγώνων».

Άλλη μια επιβεβαίωση ότι διατηρείται άθικτο
όλο το αντεργατικό μνημονιακό οπλοστάσιο...

Εγκύκλιος για τον υπολογισμό
της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων 

του πρώην ΤΑΠΟΣΕ

Αναρτήθηκε στο site του ΕΤΕΑΕΠ η εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογι-
σμού της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ που 

αναφέρεται στον υπολογισμό των δευτερεύουσων απολαβών σύμφωνα με 
τη νομοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις του πρ. ΤΑΠΟΣΕ.
Το Σωματείο μας μετά την υπογραφή της εγκυκλίου 30269/15083/Δ16.397 
21-5-2019 από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ.Πετρόπουλο, έχει να επισημάνει τα παρακάτω:
• Ο υπολογισμός του εφάπαξ που θα γίνεται με την παραπάνω εγκύκλιο 

και αφορά τις δευτερεύουσες απολαβές, αφορά όλους τους συναδέλ-
φους που αποχώρησαν από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση από 1-9-
2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

• Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να δώσει πολιτική λύση στο συγκε-
κριμένο πρόβλημα, δεν χρειάζεται οι συνάδελφοι να υπογράφουν εργο-
λαβικά σε δικηγορικά γραφεία και να δίνουν λεφτά χωρίς κανένα λόγο. 

• Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κανένα δικηγορικό γραφείο δεν 
έχει κάνει προσφυγή στα Δικαστήρια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το 
μόνο που έκαναν τα δικηγορικά γραφεία ήταν να συντάξουν μία ένστα-
ση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την καταθέσουν στο ταμείο. 

Το Σωματείο μας επικοινώνησε με τη Διευθύντρια του ΕΤΕΑΕΠ κα Μελάνη, 
για να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματα αυτής της απόφασης. Μας ενη-
μέρωσε ότι το Ταμείο θα προχωρήσει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης 
υπουργικής απόφασης μετά τις εκλογές. 
Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώνει τους συνα-
δέλφους. 
Η εγκύκλιος που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων κ. Αν. Πετρόπουλο, αναφορικά με τον υπολογισμό της 
εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ και ειδικότερα επί 
των αποδοχών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό του μέρους 
της παροχής έως το 2013 αναφέρει τα εξής:
1. Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2106 το τμήμα της 

παροχής που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2013, απο-
τελείται από το γινόμενο ποσοστού αναπλήρωσης, επί των αποδοχών 
στις οποίες έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των 
ετών ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Ως αποδοχές, νοείται ο μέσος 
όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε 
(5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφα-
λιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα 
εορτών και το επίδομα αδείας.  

2. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις του πρ. ΤΑ-
ΠΟΣΕ, η εισφορά ασφαλισμένου, ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί του 
συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και δευτερευουσών 
απολαβών. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς, οι δευτερεύου-
σες απολαβές των ασφαλισμένων, είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε 
όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά, ως ποσοστό (70%, 50% ή 30%, ανάλογα 
με την ειδικότητα των ασφαλισμένων) επί του βασικού μισθού και του 
κάθε είδους επιδόματος το οποίο λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογι-
σμό της εφάπαξ παροχής (με τον καταστατικό τρόπο). 

3. Όπως προκύπτει από το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ. αρίθμ. 7 Συνε-
δρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών, αντιμετωπίζετε 
περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, που ενώ λαμβάνουν μέ-
ρος των δευτερευουσών απολαβών, καταβάλλουν εντούτοις εισφορές 
επί του συνόλου τους. Ως εκ τούτου, τίθεται το ζήτημα, της χρήσης των 
δευτερευουσών αποδοχών κατά τον υπολογισμό της παροχής και εάν 
θα συνυπολογίζεται το σύνολό τους ή μόνο το μέρος που πραγματικά 
λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4415/2016, το ποσοστό αναπλήρωσης 
για τον υπολογισμό της παροχής των εν λόγω ασφαλισμένων ανέρχεται 
σε ποσοστό 100 % και επιπλέον, όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα 
της Ε.Α.Α. και των υπηρεσιών του Υπουργείου (σχετ. 2 και 3), κατά τον 
υπολογισμό της παροχής, στις μηνιαίες αποδοχές θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και οι δευτερεύουσες απολαβές.  Με βάση τα προαναφερόμενα 
και δεδομένου ότι,  

• ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, τηρεί την αρχή της ανταπο-
δοτικότητας και ειδικότερα ο ενιαίος τύπος υπολογισμού της παροχής 
βασίζεται στο ότι για κάθε έτος, για εισφορά 4%, αποδίδει το 60% των 
μέσων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013, 

• το αίτημα των ασφαλισμένων αφορά εισφορές, οι οποίες έχουν παρακρα-
τηθεί και αποδοθεί στο Ταμείο και έχουν συνδράμει στην συγκέντρωση 
του ασφαλιστικού κεφαλαίου τους, που διατηρεί και εκμεταλλεύεται το 
Ταμείο, 

• το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαι-
ωμάτων του ασφαλισμένου (όπως αναμφίβολα προκύπτει και από την 
Αιτιολογική Έκθεση), 

• η αρχή της ισότητας βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος επι-
βάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυ-
τές ή παρόμοιες συνθήκες. Εάν ήθελε θεωρηθεί ότι δεν θα λαμβάνονταν 
υπόψη όλες οι δευτερεύουσες απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί 
εισφορές, αλλά μόνο αυτές που έχει λάβει ο ασφαλισμένος, τότε κατά 
τον υπολογισμό θα υφίσταται ανόμοια μεταχείριση μεταξύ των ασφαλι-
σμένων που έχουν λάβει τις δευτερεύουσες και αυτών που δεν τις έχουν 
λάβει, παρότι και οι δύο ομάδες έχουν καταβάλει εισφορές επί του ίδιου 
ποσού, 

• για το μέρος της παροχής από 1-1-2014 και εφεξής οι ασφαλισμένοι λαμ-
βάνουν την συσσωρευμένη αξία όλων των εισφορών που έχουν κατα-
βάλλει, κατά τον υπολογισμό της παροχής των ασφαλισμένων του πρ. 
ΤΑΠΟΣΕ, πέρα από τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που τους 
επιβάλλεται ποσοστό 4 %, λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και οι δευτε-
ρεύουσες απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί εισφορές, ανεξάρ-
τητα εάν οι δευτερεύουσες απολαβές έχουν καταβληθεί στους ασφαλι-
σμένους ή όχι.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η διαδικασία αύξησης των συ-
ντάξεων χηρείας σε εφαρμογή του ν. 4611/2019, δεν είναι εφικτό 

να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα, για  τεχνικούς λόγους (πληθώρα περι-
πτώσεων, υπολογισμός του ευνοϊκότερου για τους δικαιούχους τρόπου 
υπολογισμού). 
Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις  για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες των 
δικαιούχων,  θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα πληρωµών των συντάξεων 
και θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από τη δημοσίευση του 
σχετικού νόμου στο ΦΕΚ (Παρασκευή 17 Μαΐου 2019). 

27 Ιουνίου 2019 
Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
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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…

Στο ιστορικό κτίριο «ΚΥΚΛΙΚΟ» στο Μηχανοστάσιο Πειραιά (ΜΠΡ) 
στεγάζεται το Σιδηροδρομικό Μουσείο το οποίο εγκαινιάσθηκε το 

βράδυ της Τρίτης 28 Μαΐου 2019. Τα εγκαίνια έκανε ο Υπουργός Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων κ.  Χρήστος Σπίρτζης. Στα εγκαίνια συμ-
μετείχαν πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί που επισκε-
πτόμενοι το χώρο, μπορούσες να διακρίνεις την έκδηλη συγκίνησή τους.  
Το Σωματείο μας «ΕΝΟΤΗΤΑ» εκπροσώπησε: ο Πρόεδρος - Σωτήρης 
Ραυτόπουλος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου -  Θεόδωρος 
Βελέντζας. Στη σύντομη παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
επεσήμανε το δέσιμο των Σιδηροδρομικών με τον συγκεκριμένο χώρο και 
κάλεσε τον παρευρισκόμενο Υπουργό ΥΜΕ κ. Σπίρτζη να πάρει θέση για 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί - με 
τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ - και αφορά την  έκδοση των υπηρεσιακών 
ταυτοτήτων. Ο κ. Υπουργός στην τοποθέτησή του είπε ότι θα παρέμβει.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΙΔΗΡ/ΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ Μ.Π.Ρ.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ο.Σ. 
ΣΕ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ

& ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη της Χορωδίας του Ψυχαγωγι-
κού Ομίλου Σιδηροδρομικών από 11 έως 16 Απριλίου 2019 ταξίδεψαν 

στη Βουλγαρία και τη Σερβία, πραγματοποιώντας συναυλίες αφιερωμέ-
νες στην συμπλήρωση των 150 χρόνων του ελληνικού σιδηρόδρομου και 
των 65 χρόνων από την ίδρυσή της χορωδίας. Την Παρασκευή 12/4 εμφα-
νίστηκαν στο θαυμάσιο θέατρο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού 
της Σόφιας και καταχειροκροτήθηκαν από τους Βούλγαρους συναδέλ-
φους. Την Κυριακή 14/4 στην Κρύπτη του Ιερού Ναού του Αγίου Σάββα 
στο Βελιγράδι εντυπωσίασαν, όχι μόνο τους καλεσμένους, αλλά και τους 
επισκέπτες του ναού. Και τέλος, την Δευτέρα 15/4, στην ιστορική Ναϊσ-
σό, σημερινή Νις, τραγουδήσαμε στο θέατρο της πόλης που κάθε χρόνο 
φιλοξενεί το διεθνές φεστιβάλ χορωδιών, μπροστά σε πολλούς συναδέλ-
φους σιδηροδρομικούς και σε ένα ένθερμο και ενθουσιώδες μουσικόφι-
λο κοινό που μας αποθέωσαν με παρατεταμένο χειροκρότημα. Και τέ-
λος, την Δευτέρα 15/4, τραγούδησαν στο θέατρο της πόλης, της ιστορική 
Ναϊσσού, σημερινή Νις,  που κάθε χρόνο φιλοξενεί το διεθνές φεστιβάλ 
χορωδιών, μπροστά σε πολλούς συναδέλφους σιδηροδρομικούς και σε 
ένα ένθερμο και ενθουσιώδες μουσικόφιλο κοινό που τους αποθέωσαν με 
παρατεταμένο χειροκρότημα. Οι δραστηριότητες του ΨΟΣ συνεχίστηκαν 
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, με μια μεγαλειώδη συναυλία της χορωδίας 
στην κατάμεστη αίθουσα του ανακαινισμένου Δημοτικού Θεάτρου Πει-
ραιά, όπου αποδόθηκαν τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη «Πνευματικό Εμ-
βατήριο» σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού και αποσπάσματα από το «Άξιον 
Εστί» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

«Από τον Βόλο ώς τις Μηλιές
υπάρχουν του ΟΣΕ γραμμές

έργο διατηρητέο,
έχει αντέξει μια ζωή

μα παραλίγο να θαφτεί
τώρα από τον Μπέο…

…Υπάρχουνε αρχές, φορείς,
αρχαιολόγοι, εισαγγελείς,
μ’ άποψη, γνώση, θέση.

Γι’ αυτό σου λέω, θες δεν θες,
θα σηκωθούνε οι γραμμές
σ’ αρέσει δεν σ’ αρέσει».

Αυτά σας έγραφα παλιά
και αν θυμάστε τελικά

τότε το παλληκάρι,
κάνει ό,τι ήταν λογικό

και φυσικά το πιο σωστό
κι ας πήγε να κλατάρει.

Τώρα αντί για τσαμπουκά
φούμαρα στον ΟΣΕ πουλά

και τι δεν θα τους τάξει,
τους κατεβάζει τα βρακιά,

τους παίρνει και την Αγριά,
και τις γραμμές θα θάψει.

Θα το επιτρέψουμε αυτό
στον άσχετο που μ’ οχετό,
μαγκιά πουλάει και μούρη
που σπέρνει μίσος με οργή,

η πόλη μας ν’ απαρνηθεί
για πάντα τον Μουτζούρη;

Ναι, σπέρνει μίσος και καλεί
απ’ τη Δευτέρα το πρωί

κόσμο να πολεμήσει.
Ποιον; Μήπως εσένανε που θες

να συνυπάρχουν οι γραμμές.
Την πιο σωστή τη λύση.

Όσοι του είσαστε κοντά,
τσιράκια δημοσιογραφικά,

βαστάζοι, κολαούζοι,
ρωτήστε τον πολύ απλά
γνωρίζει άλλα Ελληνικά

ή μόνο… βρίζει – σκούζει;

Να δείτε πόσο έχει νιονιό
που λέει: «πώς ν’ αντιληφτώ

τι σόι είναι μνημείο
όταν καμιά πενηνταριά

χρονάκια το ’χαν στα κρυφά».
Κι αυτό δεν είναι αστείο.

Για καρκινώματα θα πει
βρίζει και χυδαιολογεί
κι όλο πιο κάτω πέφτει

μα πρέπει κάποιος να του πει
τον φταίχτη αν θέλει για να δει

τον βλέπει στον καθρέφτη.
άλικος

ΠΗΓΗ: e-thessalia.gr

Ο νεκροθάφτης του Μουτζούρη

Σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Λ. Σέμπος 
με ημερομηνία 7.6.2019 (Α.Π. Σ60/14/704781) και ανφέρει τα εξής:

Με αφορμή τις αιτήσεις που υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
συνταξιούχοι οι οποίοι ζητούν να εκδοθεί εκτελεστή διοικητική πράξη 
(απόφαση διευθυντή) σχετικά με τον επανυπολογισμό της κύριας σύ-
νταξής τους, , επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις ειδικές αυτές διατάξεις, ο επανυπολογισμός σε όλα τα 
στάδια για κάθε ασφαλισμένο διενεργείται και αποτυπώνεται στο οικείο 
πληροφοριακό σύστημα. Στην περιγραφή της διαδικασίας δεν συμπερι-
λαμβάνεται η έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης από ασφαλιστικά 
όργανα, εάν δε ο νομοθέτης ήθελε να ισχύει αυτή η διαδικασία, θα το 
όριζε ρητά.
2. Κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η οποία έχει νομολογηθεί 
παγίως, υπάρχει τεκμήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή, όπου 
από τις σχετικές διατάξεις δεν προκύπτει σαφώς επιτακτική υποχρέωση 
του διοικητικού οργάνου να εκδώσει διοικητική πράξη συγκεκριμένου 
περιεχομένου, σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αρ-
μοδιότητα του διοικητικού οργάνου έχει χαρακτήρα διακριτικής ευχέ-
ρειας και όχι δέσμιας αρμοδιότητας.
3. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, στο πλαίσιο ενιαίας λειτουργίας των 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, επισημαίνουμε ότι η εν λόγω αξίωση των συντα-
ξιούχων δεν παράγει επιτακτική υποχρέωση των διοικητικών οργάνων 
να εκδώσουν διοικητική πράξη συγκεκριμένου περιεχομένου όσον αφο-
ρά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
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