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Μονόδρομος ο αγώνας για τους Συνταξιούχους 
Κινητοποιήσεις σ’ όλη την Ελλάδα - Αθήνα, Τρίτη 3 του Οκτώβρη

Νέες επιβαρύνσεις από τη μείωση 
του αφορολόγητου ορίου

Οι συνταξιούχοι καταδικάζουν  τις αντισυνταξιουχικές αντιλαϊκές πολι-
τικές. Γνωρίζοντας, πολύ καλά, πως ότι έχει κατακτηθεί δεν τους έχει 

χαριστεί, αλλά, ήταν αποτέλεσμα σκληρών και πολλές φορές αιματηρών 
αγώνων, συνεχίζουν με περισσότερη αποφασιστικότητα. Επιλέγουν τον 
δρόμο του αγώνα, που είναι μονόδρομος .
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» σε συνεργασία με τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις 
μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) συμμετείχε στους αγώ-
νες, την δράση και τα υπομνήματά της αναδεικνύοντας και διεκδικώντας 
όλα τα αιτήματα των συνταξιούχων. Ότι τους έχει αφαιρεθεί από τις συ-
ντάξεις κύριες, επικουρικές, τα δώρα, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

τις κοινωνικές παροχές την φορολογία, αλλά και την άμεση έκδοση συντά-
ξεων και των εφάπαξ.  Δεν πρόκειται να συμβιβασθούμε με το ότι μας έχει 
αφαιρεθεί. Είναι δικά μας χρήματα πληρωμένα από την δουλειά μας  δεν τα 
χρωστάμε σε κανένα δανειστή και τα διεκδικούμε ως το τέλος.
Καλούμε τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν στο σωματείο μας και με 
τη μαζική συμμετοχή τους στους αγώνες που έρχονται να πάρουμε πίσω ότι 
μας έχει άδικα αφαιρεθεί. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Πρώτο αγω-
νιστικό ραντεβού οι κινητοποιήσεις του πρώτου δεκαημέρου του Οκτώβρη.

Όλοι στα σωματεία /  Όλοι στον αγώνα

Επισκεφθείτε για περισσότερη ενημέρωση, 
ανακοινώσεις, νόμους, εγκυκλίους κλπ την 
ηλεκτρονική μας σελίδα www.trenotita.gr

Φόρο-λογαριασμό ύψους 1,9 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν τα 
νοικοκυριά στην τετραετία 2018-2021 με τα μέτρα που περιλαμβά-

νονται στον νόμο 4472/2017, που ψήφισε πρόσφατα η Κυβέρνηση.
Από τη μείωση των εκπτώσεων φόρου κατά 650 ευρώ και τη διατήρηση 
του φορολογικού συντελεστή στο 22%, που ισοδυναμούν με μείωση αφο-
ρολόγητων ορίων από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ στα επίπεδα των 
5.681-6.591 ευρώ, θα προκύψουν για πρώτη φορά επιβαρύνσεις ακόμη 
και για όσους συνταξιούχους έχουν αποδοχές λίγο μεγαλύτερες από 473 
ευρώ τον μήνα.
Οι επιβαρύνσεις είναι σημαντικές για όσους δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 
21.500 ευρώ, ενώ για όσους δηλώνουν πάνω από το όριο αυτό θα προ-
κύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις που ξεπερνούν τα 700 ευρώ τον 
χρόνο.
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Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για διάφορα προβλήματα που 
βγαίνουν στην επικαιρότητα και αφορούν τις περικοπές στις συ-

ντάξεις, την εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του κλάδου υγειονο-
μικής περίθαλψης κ.λ.π. και αν θα πρέπει να γίνουν προσφυγές στη 
Δικαιοσύνη, το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» επισημαίνει ότι είναι γεγονός 
πως έχουν εκδοθεί αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε ότι η περικοπή των συντάξεων 
που έγινε με τους νόμους ν.4051/2012, ν.4093/2012 κ.ά. είναι αντι-
συνταγματικές. 
Τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και η σημερινή δεν εφαρ-
μόζουν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους 
ενώ αν αφορούν π.χ. τους καναλάρχες τις εφαρμόζουν άμεσα. 
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» δεν επιθυμεί να καλλιεργήσει αυταπάτες 
και πνεύμα επανάπαυσης στους συναδέλφους σχετικά με το ζήτημα 
αυτό, όπως κάνουν άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και δικηγο-
ρικά γραφεία. 
Τις συντάξεις μας μπορούμε να τις περιφρουρήσουμε με σκληρό 
αγώνα, που όσο αυτός δεν παίρνει μαζικές διαστάσεις το μέλλον δι-
αγράφεται δύσκολο. 
Ωστόσο, δεν θέλουμε να απεμπολήσουμε τη δυνατότητα που μας 
παρέχεται για προσφυγή στη Δικαιοσύνη και ως εκδήλωση αντί-
στασης στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Όταν 
κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε προσφυγή, αυτό να γίνεται με προ-
σοχή στην επιλογή των δικηγόρων διότι κάποια δικηγορικά γραφεία 
και οι «συνδικαλιστές» ντίλερς τους, έχουν πέσει σαν κοράκια πάνω 
στους συνταξιούχους και τους  καλούν να κάνουν δικαστικές αγω-
γές για κάθε θέμα και φυσικά με το αζημίωτο. 

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

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς 
αποπροσανατολιστικής εκστρατείας σε βάρος των συνταξιού-

χων με πρωταγωνιστές κάποιο δίκτυο συνταξιούχων, που έχει ανα-
χθεί με την συνδρομή ορισμένων ΜΜΕ που το προβάλουν, σε ντίλερ 
μεγαλοδικηγορικών γραφείων. Καθημερινά με την αγόγγυστη προ-
βολή τους καλλιεργούν την λογική τις προσφυγής των συνταξιού-
χων στα δικαστήρια για να δικαιωθούν σε ότι τους έχει αφαιρεθεί 
απαλλάσσοντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την σημερινή 
από τις πολιτικές τους ευθύνες για τις περικοπές. 
Κρύβουν ότι ορισμένες θετικές αποφάσεις τις δικαιοσύνης καταρ-
γήθηκαν με νόμους, αλλά και αποφάσεις της οι οποίες είναι άκρα 
αντεργατικές, τόσο των Ελληνικών αλλά και Ευρωπαϊκών δικαστη-
ρίων. 
Είναι γνωστό ότι η ΣΕΑ το θέμα της παρακράτησης του ποσοστού 
για την υγεία, το έχει θέσει από την αρχή των μειώσεων των συντά-
ξεων μας σε όλους, υπουργούς και τους πρωθυπουργούς κ.κ Αντ. Σα-
μαρά, Αλ. Τσίπρα για την κατάργηση της παρακράτησης στο αρχικό 
ποσό της σύνταξης, αλλά και συνολικά την κατάργηση των κρατή-
σεων για την υγεία στους συνταξιούχους γιατί τα χρήματα τα έχουν 
πληρώσει σε όλο τον εργασιακό τους βίο. 
Αυτό το διάστημα το δίκτυο παρουσιάζεται λες και ανακάλυψε τη 
Ακρόπολη κάνοντας εκστρατεία ξανά για δίκες και δικαστήρια. 
Η ΣΕΑ καλεί τους συνταξιούχους να μην τρέχουν στους δικηγόρους 
και τα νομικά γραφεία. Οποιαδήποτε ενέργεια χρειάζεται να γίνεται 
οργανωμένα και  σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές μας οργα-
νώσεις. 
Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να δώσει άμεση λύσει σε αυτό το ζή-
τημα. 
Λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι  αντισυνταξιου-
χικές αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων δεν μπορούν να δώ-
σουν τα δικαστήρια αλλά ο οργανωμένος αγώνας συνταξιούχων ερ-
γαζομένων και του λαού.
(από ανακοίνωση της ΣΕΑ Συνταξιουχικών Οργανώσεων))

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ κλπ

&  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
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Σε παράκαμψη των Δαρδανελίων, μέσω της σιδηροδρομικής σύνδε-
σης της Αλεξανδρούπολης με Μπουργάς και τη Βάρνα, συμφώνη-

σαν οι υπουργοί Μεταφορών Ελλάδας και Βουλγαρίας. Κατά τη συνά-
ντηση του Χρήστου Σπίρτζη με τον Ιβάιλο  Μοσκόφσκι, που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη, συμφωνήθηκε η συγκρότηση μεικτής επιτροπής μεταξύ 
των δύο χωρών που θα αναλάβει να «τρέξει» τα έργα, τα οποία προβλέ-
πεται να ενταχθούν στο πακέτο Γιούνκερ και, σύμφωνα με πληροφορίες, 
έχουν ήδη εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της επιτρόπου Μεταφορών 
Βιολέτα Μπουλκ. Το έργο θεωρείται βιώσιμο και αναφέρεται ότι θα κα-
ταφέρει να εξυπηρετήσει το 5% των φορτίων που διακινούνται σήμερα 
με πλοία από τον Βόσπορο. 
Οι σχεδιασμοί από την ελληνική πλευρά περιλαμβάνουν τον εκσυγχρο-
νισμό και την ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής των 175 χλμ. 
από την Αλεξανδρούπολη ως το Ορμένιο, όπου θα «κουμπώσει» με το 
βουλγαρικό δίκτυο το οποίο καταλήγει στη Βάρνα. Με αυτό τον τρόπο 
θα συνδεθεί το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο, με παράκαμψη των Στενών 
των Δαρδανελίων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ, που θα 
φτάσουν τα 300 εκατ. μαζί με τα έργα σιδηροδρομικής σύνδεσης του 
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία οδό.

Αντικοινωνικό «Ποτάμι» για  
αναξιοπαθείς συνταξιούχους

Κουρνιαχτό σήκωσε το Ποτάμι για τις συντάξεις και μάλιστα κατέ-
θεσε σχετική Ερώτηση, η οποία δεν αφορά βέβαια τις νέες αιμα-

τηρές περικοπές σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων, αλλά 
ορισμένα στοιχεία από τη δημοσίευση των στοιχείων του πληροφορι-
ακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ». Εκεί το Ποτάμι ανακάλυψε 16.786 «νεα-
ρούς» συνταξιούχους, όπως τους αποκαλεί επιτιμητικά, ηλικίας 26 έως 
50 ετών. Σαν σύγχρονοι …Κλουζό, βρήκαν του «εγκληματίες» που σε 
τέτοια ηλικία λαμβάνουν σύνταξη, χωρίς μάλιστα να συγκαταλέγονται 
στους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης. Βέβαια, αν έψαχναν καλύτε-
ρα, θα μάθαιναν πως οι συνταξιούχοι αυτοί είναι κατά βάση εργαζόμενοι 
που είχαν την ατυχία να τους πλήξει κάποια πολύ βαριά ασθένεια, χωρίς 
να «ρωτήσει» την ηλικία τους! Εξαιτίας αυτού, συνταξιοδοτήθηκαν με 
ειδικό καθεστώς (νόμος 612/1977) σύμφωνα με τις διατάξεις περί συ-
ντάξεων γήρατος. Πρόκειται για εργαζόμενους τυφλούς, παραπληγι-
κούς, αναιμικούς, νεφροπαθείς, για τους οποίους ο νόμος ορίζει έναν 
συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων (4.050 ένσημα) χωρίς όριο ηλικίας συ-
νταξιοδότησης. Γι αυτό και στα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» εμφανίζονται ως 
συνταξιούχοι γήρατος σε σχετικά μικρή ηλικία. Όλα αυτά είναι γνωστά. 
Επομένως, το μόνο που υπηρετούν «πρωτοβουλίες» όπως αυτή του Πο-
ταμιού είναι η ενοχοποίηση των συνταξιούχων για τις σημερινές βαρβα-
ρότητες σε βάρος τους και, σε τελική ανάλυση, η αθώωση της πολιτικής 
υπέρ του κεφαλαίου που τις επιβάλει. Καθόλου παράξενο, αφού στην 
υπηρέτηση αυτής της πολιτικής είναι ταγμένο και το Ποτάμι.

Σύστημα «ΗΛΙΟΣ»: Αποκαλυπτικά τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016

Τέσσερις στις δέκα κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 500 
ευρώ μεικτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού 

συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Δεκέμβρη του 2016!
Επιπλέον, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα μετά από πολύμηνη καθυστέρηση (είχαν να δημοσιευθούν στοιχεία 
από το καλοκαίρι του 2015), 7 στις 10 κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω 
από τα 1000 ευρώ μεικτά. Μάλιστα, στην τσέπη των συνταξιούχων φτά-

νουν ακόμα μικρότερα ποσά, καθώς εκτός από τον αναλογούντα φόρο, 
θα πρέπει να αφαιρεθούν οι κρατήσεις που γίνονται στους συνταξιού-
χους για την Υγεία (6%). Τα στοιχεία αποτυπώνουν ανάγλυφα τα απο-
τελέσματα της συνολικότερης επίθεσης στην Κοινωνική Ασφάλιση, επι-
βεβαιώνουν το γεγονός ότι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, για 
τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πατούν πάνω στην κλιμάκωση της 
αντιλαϊκής επίθεσης στους συνταξιούχους και το λαό.

Κάτω από 500€ μεικτά τέσσερις (4) στις δέκα (10) συντάξεις

Ειδικότερα, περίπου 1,2 εκατομμύρια κύριες συντάξεις, μετά τις αλλε-
πάλληλες περικοπές των τελευταίων χρόνων, έχουν συρρικνωθεί σε 

επίπεδα κάτω των 500 ευρώ μεικτά, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να 
συγκεντρώνονται σε ποσά από τα 334 έως τα 384 ευρώ μεικτά. 
Ακόμα, 962.000 κύριες συντάξεις κυμαίνονται από 500 έως 1000 ευρώ 
μεικτά, με την πλειοψηφία τους να συγκεντρώνεται γύρω από την περιο-
χή των 679 ευρώ έως 718 ευρώ μεικτά. 
Έτσι, τον περασμένο Δεκέμβρη η μέση κύρια σύνταξη που έδωσε ο ΕΦΚΑ 
ήταν μόλις 722,03 ευρώ μεικτά, η μέση κύρια σύνταξη γήρατος 812,11 
ευρώ  μεικτά, η μέση κύρια σύνταξη θανάτου (χηρείας) 507,41 ευρώ μει-
κτά και η μέση αναπηρική σύνταξη 564,24 ευρώ μεικτά. 
Αντίστοιχα, η μέση επικουρική σύνταξη για τους 1,252 εκατ. δικαιούχους 
συρρικνώθηκε στα 170,93 ευρώ μεικτά. 
Ειδικότερα, στο πρώην ΙΚΑ (το μεγαλύτερο μέχρι την ενοποίηση Ταμείο), 
η μέση κύρια σύνταξη, τον Δεκέμβρη, διαμορφώθηκε στα 701,8 ευρώ μει-
κτά. Αν απ’ αυτό το ποσό αφαιρέσουμε τις κρατήσεις για την Υγεία (ΕΟ-
ΠΥΥ) η μέση κύρια σύνταξη περιορίζεται στα 645,6 ευρώ προ φόρου! 
Και ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί οι νέες περικοπές…
Σημειώνεται ότι οι συντάξεις αυτές είναι οι παλιές συντάξεις που κατα-
βάλλονται μαζί με τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» του νόμου Κατρού-
γκαλου, ενώ δεν περιλαμβάνονται «νέες» συντάξεις καθώς τέτοιες δεν 
έχουν εκδοθεί. Όμως με το νόμο 4472/2017, το 2019 θα επιβληθούν νέες 
περικοπές σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, καθώς η «προσω-
πική διαφορά» σε άλλες περιπτώσεις θα κοπεί τελείως και σε άλλες θα 
μειωθεί, ενώ θα καταργηθούν και τα οικογενειακά επιδόματα των συντα-
ξιούχων. Γεγονός που σημαίνει ότι τα παραπάνω ποσά θα συρρικνωθούν 
περαιτέρω, ενώ οι νέες συντάξεις που θα αρχίσουν να εκδίδονται με βάση 
τον νόμο 4387/2016 θα είναι και αυτές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με 
τις παλιότερες. 
Ύστερα απ’ όλα αυτά δεν είναι τυχαίο που το μέσο μηνιαίο εισόδημα των 
2,631 εκατομμυρίων συνταξιούχων, τον περασμένο Δεκέμβρη, μετά τις 

1,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ζουν με σύνταξη κάτω από 500 €

Αλεξανδρούπολη και Βάρνα
θα συνδεθούν σιδηροδρομικώς

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
Αρ. Φύλλου 132 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
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
Υπεύθυνος 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»

αλλεπάλληλες περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις τα τελευταία 
χρόνια και πριν ενσωματωθεί το νέο «μαχαίρι» που ψηφίστηκε, είναι μό-
λις 819,4 ευρώ μεικτά (μαζί με τον φόρο που αναλογεί). Το ποσό αυτό 
περιλαμβάνει το μέσο άθροισμα από κύριες και επικουρικές συντάξεις. 
Το συνολικό εισόδημα για τον Δεκέμβρη του 2016 των 2,631 εκατ. συ-
νταξιούχων διαμορφώθηκε στα 2,155 δισ. ευρώ, ενώ σε ανάλογα επίπεδα 
ήταν οι συντάξεις και για τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2016, για 
τους οποίους ανακοινώθηκαν τα σχετικά στοιχεία. 
Σύμφωνα με το σύστημα «ΗΛΙΟΣ» - και παρά τους σχετικούς προπαγαν-
διστικούς μύθους - το 73,9% των σημερινών συνταξιούχων έχουν ηλικία 
πάνω από τα 66 έτη, ενώ ακόμα 12% έχουν ηλικία μεταξύ 61 και 65 ετών. 
Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων που έχουν μικρότερη 
ηλικία είτε είναι δικαιούχοι σύνταξης θανάτου είτε είναι δικαιούχοι ανα-
πηρικής σύνταξης. 
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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…

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/9/2017: ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
Αναχώρηση ώρα 7.30΄ από Καρόλου για ιερά Μονή Οσίου Μελετίου με ενδι-
άμεση στάση για καφέ στην περιοχή της Μάνδρας. Συνεχίζουμε μέσω παλαιάς 
εθνικής οδού (Θήβας – Θίσβης) για την παραλία ΣΑΡΑΝΤΗ. Άφιξη, παραμονή 
για μπάνιο και γεύμα, προαιρετικά.  Επιστροφή για Αθήνα μέσω της νέας εθνι-
κής οδού με ενδιάμεση στάση για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10/2017: ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΡΕΤΡΙΑ – ΚΥΜΗ 
Αναχώρηση ώρα 7.30΄ από Καρόλου για Χαλκίδα με στάση για καφέ και συ-
νεχίζουμε για παραλία Κύμης. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή νωρίς το απόγευμα, με ενδιάμεση στάση, για Αθήνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/11/2017:
ΑΙΓΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ – ΠΑΤΡΑ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ
Αναχώρηση ώρα 7.30΄από Καρόλου, στάση για καφέ κατά τη διαδρομή, επί-
σκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην ΠΑΤΡΑ 
για παραμονή και επίσκεψη στον πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ. Γεύμα 
προαιρετικά. Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα, με ενδιάμεση στάση, για Αθήνα. 
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 απαραίτητο 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

Συνεχίζοντας τις λαμπρές εμφανίσεις της η Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομί-
λου Σιδηροδρομικών πραγματοποίησε την 12 Ιουνίου, στο θέατρο «Τζένη 

Καρέζη» μια καταπληκτική συναυλία-αφιέρωμα στον αείμνηστο δραματουρ-
γό, στιχουργό και ακαδημαϊκό Ιάκωβο Καμπανέλλη.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, που γέμισε όχι μόνο τα κα-
θίσματα του θεάτρου, αλλά και τους διαδρόμους και το φουαγιέ, ενώ πολλοί 
αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω έλλειψης χώρου.
Την συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους η κόρη του συγγραφέα κ. Κα-
τερίνα Καμπανέλλη, ο θεατράνθρωπος Κώστας Καζάκος, οι  Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι του ΟΣΕ κ. Πετράκης Κωνσταντίνος και της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Σχίζας 
Αθανάσιος, εν ενεργεία στελέχη του Ομίλου ΟΣΕ, τέως Γενικοί Διευθυντές, 
συνδικαλιστικοί φορείς, πάρα πολλοί συνάδελφοι και φίλοι.
Τους ευχαριστούμε.
Την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017, η χορωδία μας θα πραγματοποιήσει συναυ-
λία στην Θεσσαλονίκη για τους συναδέλφους και φίλους της Βορείου Ελλά-
δας. Η συναυλία θα γίνει με την ευγενική φιλοξενία του Πολιτιστικού Κέντρου 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ», Εθνικής Αμύνης 1, στις 20.00.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά τις πρόσφατες Αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Μορωτικού Κέντρου Σιδη-
ροδρομικών Ν. Αττικής , η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 
εξής: 
Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΣ, Γενικός Γραμματέας: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΥΓΑΣ, 
Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ, Ταμίας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΩΡΑ-
ΤΟΣ, Γραμ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ, Γραμ. 
Εφορίας Πολιτιστικών & Μορφωτικών Θεμάτων: ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗ, Γραμ. 
Εφορίας Εκδρομών & Φυσικ. Αγωγής: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ, Γραμ. 
Εφορίας Αθλητικών Τμημάτων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Γραμ. Εφορίας 
Θεάτρου & Θεαμάτων: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΞΥΔΟΥΣ, Γραμ. Εφορίας Καλλιτεχνικών 
Τμημάτων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΝΟΣ, Γραμ. Εφορίας Εκθέσεων & Διαγωνισμών: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ, Γραμ. Εφορίας Κοινωνικών & Ψυχαγωγικών Εκ-
δηλώσεων: ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΕΤΤΑ.
Επίσης, οι συνάδελφοι: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ και ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είναι εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Κύριοι,         
Παρακολουθούμε με αληθινό ενδιαφέρον τα έργα εκσυγχρονισμού του 
ΟΣΕ στο τμήμα Αθηνών – Λιανοκλαδίου και με ευχαρίστηση βλέπουμε 
να βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους. 
Ωστόσο, μας κατέλαβε έκπληξη, διαπιστώνοντας πως δεν έχει προβλε-
φθεί κλειδί εισόδου στο σταθμό Λειανοκλαδίου που να ενώνει το ιστορικό 
τμήμα της γραμμής Τιθορέας – Λιανοκλαδίου. Πιθανολογούμε πως είστε 
ενήμερος για την τεράστια συγκοινωνιακή και ιστορική σημασία αυτού 
του σιδηροδρομικού τμήματος. Πέρα από την αξία των τριών γεφυρών 
(Παπαδιάς, Ασωπού, Γοργοποτάμου) αριστουργήματα σιδηροκατασκευ-
ών  από ελληνικά χέρια, εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής του 
λαού μας, από τους αγώνες του για λευτεριά και εθνική ανεξαρτησία.
Επίσης, είκοσι δυο (22) κοινότητες κατά μήκος του εν λόγω δικτύου, μέ-
νουν χωρίς δυνατότητα μετακίνησης προς Λαμία όπου εξυπηρετούνται 
διοικητικά και κυρίως σε ζητήματα υγείας. 
Ακόμη, ο σιδηρόδρομος στα μέρη αυτά είναι μονοπώλιο αφού δεν εξυπη-
ρετείται από το ΚΤΕΛ.
Σύμφωνα με την εμπειρία μας από το δίκτυο της Πελοποννήσου, αυτά 
που αντιλαμβανόμαστε οδηγούν στην κατάργηση και αυτού του τμήμα-
τος  σιδηρόδρομου. 
Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζετε κύριε Υπουργέ, είναι να αποδεί-
ξετε ότι διαφέρετε από τους προηγούμενους, προστατεύοντας τη συλλο-
γική ιστορική μνήμη που είναι περιουσία του λαού μας και βασικό μέρος 
του πολιτικού σας λόγου.  Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ακόμη περισσότε-
ροι λόγοι που πρέπει αυτό το δίκτυο να διατηρηθεί όπως δημιουργήθηκε, 
μετά από μεγάλες καταστροφές και συντηρήθηκε σε πιο δύσκολες εποχές 
από τη σημερινή. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το μέγεθος της πολιτικής ειρωνείας θα είναι ασή-
κωτο. 
Τι θα σήμαινε άραγε η κατάργηση των πολιτικών συμβόλων του λαού μας 
από μια κυβέρνηση που σε κάθε ευκαιρία επικαλείται τους αγώνες του 
λαού μας και ιδιαίτερα τον αγώνα της εθνικής αντίστασης ενάντια στη 
ναζιστική κατοχή;
Για λογαριασμό τίνος θα πραγματοποιηθεί;
Σας ενημερώνουμε πως στις τελετές εγκαινίων του νέου δικτύου που 
ετοιμάζετε, θα είμαστε και εμείς εκεί.    
Τέλος, θα θέλαμε να ορίσετε συνάντηση του Προεδρείου του Συνδέσμου 
μας μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας γι΄αυτό το 
σοβαρό ζήτημα. 

Ο Πρόεδρος   ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γενικός Γραμματέας   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – κ. Χρήστο Σπίρτζη.  
2. Υφυπουργό Υ. Μ. & Δ.  – κ. Νικόλαο Μαυραγάνη.
3. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υ. Μ. & Δ. κ. Αθανάσιο Βούρδα.

Έργα εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ
στο τμήμα Αθηνών – Λιανοκλαδίου

Από την περίοδο του 2010 έως τις 30-6-2016, η παρακράτηση της ει-
σφοράς των συνταξιούχων υπέρ του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης 
(ΕΟΠΥΥ) γινόταν επί του ονομαστικού ποσού της απόφασης συνταξιο-
δότησης και όχι επί του καταβαλλόμενου, όπως ορίζεται στη νομοθεσία 
(νόμος 2082/1992)..
Αποτέλεσμα του παράνομου υπολογισμού των κρατήσεων των συντα-
ξιούχων υπέρ του κλάδου υγείας, ήταν οι συνταξιούχοι να χάνουν κάθε 
μήνα σημαντικά ποσά από τη σύνταξη τους και πέρα από τις τεράστιες 
απώλειες που έχουν υποστεί στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ζητά άμεσα να επιστραφούν στους συ-
νταξιούχους τα παράνομα παρακρατηθέντα ποσά, καθώς σε άλλη περί-
πτωση θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία με προσφυγές και δικαστικά έξο-
δα. Κι όλα αυτά, για ένα θέμα που δεν έχουν οι ίδιοι καμία ευθύνη καθώς 
αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο λανθασμένο υπολογισμό που γινόταν 
από το ΙΚΑ.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος   ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γενικός Γραμματέας   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Κα ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ.
2. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών


