
Συνάντηση ΣΕΑ με
Υφυπ. Εργασίας Αν. Πετρόπουλο

Στο δρόμο του αγώνα κατέβηκαν την Τρίτη 3 του Οκτώβρη οι συνταξι-
ούχοι της Αττικής, δίνοντας αγωνιστικό παρόν στο κάλεσμα των συνερ-

γαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ 
- ΟΑΕΕ - ΝΑΤ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΠΠΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.
Στη συγκέντρωση μίλησαν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, Παντελής Τά-
τσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Δήμος Κουμπού-
ρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΙΚΑ και χαιρέτησαν οι Χρήστος Μπουρ-
δούκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων 
Δημοσίου, Σωτήρης Ραυτόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών, Γιάννης Γουσέτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων Δικηγόρων και Γιώργος Πεπόνης από την Πανελλήνια 
Ενωση Συνταξιούχων ΕΛΤΑ.
Ακολούθησε μαζική πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, όπου οι συνταξιούχοι «πολιόρκησαν» για ώρες το υπουργείο 
Εργασίας. Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε, τελικά, με τον Υφουργό 
κ. Αν. Πετρόπουλο, στον οποίο κατέθεσαν το υπόμνημα με όλα τα προβλή-
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Μεγάλη Παναττική Συγκέντρωση των Συνταξιούχων

Διαδικτυακή πλατφόρμα για 
τις υπηρεσιακές ταυτότητες

Μετά την κατάληξη της μαζικής πορείας των συνταξιούχων στο Υπουρ-
γείο Εργασίας την Τρίτη, 3 του Οκτώβρη, οι εκπρόσωποι των Συνεργαζό-
μενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων (μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτ. Ραυτόπουλος) συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό 
Εργασίας κ. Αν.Πετρόπουλο, όπου  του κατέθεσαν το υπόμνημα με όλα 
τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους.
Σχετικά με τα παράνομα παρακρατηθέντα για την υγεία (ΕΟΠΥ) τα οποία 
επιβάλλονταν όχι στο καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αλλά στο 
αρχικό ποσό, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιστρέψει τα ποσά στους 
συνταξιούχους από τις αρχές του 2018 και αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί, 
ότι δεν θα γίνει εφάπαξ αλλά θα αποδοθεί με δόσεις. 
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δεν χρειάζεται να καταθέτουν 
αιτήσεις στο Ταμείο και πολύ περισσότερο να κάνουν δικαστικές προ-
σφυγές για το θέμα αυτό. 

Εισαγωγή στοιχείων μέχρι 12/11/2017

Του ανοίγματος της διαδικτυακής 
πλατφόρμας του ΟΣΕ είχε προη-
γηθεί Παράσταση Διαμαρτυρίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και συναδέλφων 
κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΟΣΕ την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 
2017, με θέμα τις υπηρεσιακές ταυ-
τότητες.
Στη συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε και συμμετείχαν από τον 
ΟΣΕ ο Πρόεδρος – κ. Γεώργιος 
Αποστολόπουλος και ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος – κ. Κωνσταντίνος 
Πετράκης οι εκπρόσωποι «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ» έθεσαν το θέμα της μη 
αποστολής των στοιχείων των συ-
νταξιούχων σιδηροδρομικών και 
των μελών των οικογενειών τους 
από τον ΟΣΕ στην ΤΡΕΝΟΣΕ ώστε 

να εκδοθούν οι νέες υπηρεσιακές 
ταυτότητες. Μάλιστα ενημέρω-
σαν ότι, τις τελευταίες ημέρες, είχε 
προκύψει θέμα καθώς  συνάδελφοι 
– συνταξιούχοι πήγαιναν να προ-
μηθευτούν εισιτήρια και υπάλληλοι 
των εργολάβων που έχουν αναλά-
βει την έκδοση των εισιτηρίων, δεν 
τους τα έδιναν λέγοντάς τους ότι 
δεν ισχύουν οι υπηρεσιακές τους 
ταυτότητες.
Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ δεσμεύ-
τηκαν παρουσία του Δ.Σ. να ανοί-
ξει ο ΟΣΕ διαδικτυακή πλατφόρμα 
για να βάλουν οι συνάδελφοι τα 
στοιχεία τους τις επόμενες ημέ-
ρες, η οποία και τελικά άνοιξε στις 
11 Οκτωβρίου και θα παραμείνει 
ανοιχτή για έναν μήνα, μέχρι τις 
12/11/2017.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Ο ΟΣΕ δημιούργησε και έχει βάλει ήδη σε εφαρμογή, διαδικτυακή 
πλατφόρμα όπου οι συνάδελφοι (συνταξιούχοι και εν ενεργεία) 

βάζουν τα στοιχεία αυτών και των μελών της οικογενείας τους προκει-
μένου να εκδοθούν οι νέες υπηρεσιακές ταυτότητες. H εφαρμογή έχει 
αναρτηθεί στο site του ΟΣΕ (www.ose.gr) στο πεδίο «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ». (Όλη η Εγκύκλιος στη σελίδα 3).

Παράσταση διαμαρτυρίας
για τις υπηρεσιακές ταυτότητες
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ματα που απασχολούν τους συνταξιούχους.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης υπεραμύνθηκε την πολιτική της και έκανε 
καθαρό ότι όποια πρόταση γίνεται πρέπει να εξετάζεται και να εντάσσεται 
στα ασφυκτικά πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής που  έχουν συμφω-
νήσει με τα αρπαχτικά της Ε.Ε., ΔΝΤ, ΕΚΤ.

Η ομιλία του Προέδρου της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρη Ραυτόπουλου
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα και αντιστεκόμαστε στα νέα βάρ-
βαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που 
έχει υιοθετήσει και τα δύο πρώτα μνημόνια των προηγούμενων κυβερνή-
σεων. Οι συνεχείς περικοπές σε όλες τις συντάξεις, η άκρατη εμπορευματο-
ποίηση του τομέα της υγείας με τη συνεχή υποβάθμισή του μας οδηγεί στις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας και μας υποχρεώνει να βάλουμε βαθιά το 
χέρι στην τσέπη, η δυσβάσταχτη φορολογία, είναι οι μεγάλες αιτίες που μας 
αφανίζουν παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης ότι δήθεν προστατεύουν 
τους αδύναμους. Η 1η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί παγκόσμια ημέρα αφιερω-
μένη στην Τρίτη Ηλικία. Η ηλικία που άλλοτε την ονομάζουν «περήφανα 
γηρατειά» και τώρα μας στέλνουν στην κόλαση με την φτωχοποίησή της 
όπως γίνεται και συνεχίζεται και σήμερα στην πατρίδα μας. Και δεν φτά-
νουν μόνον αυτά, έρχεται και ο ΣΕΒ αποθρασυμένος από την πολιτική που 
υπηρετεί τα συμφέροντά τους, που δεν αισθάνονται καμία ντροπή να λένε 
ότι η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα ακόμα και μέχρι τον τάφο, συμβάλ-
λει στην «ευεξία» και στην «μακροημέρευση» των ηλικιωμένων. Κουβέντα 
δεν λέει βέβαια ο ΣΕΒ, για το γεγονός ότι τα αποθεματικά των ταμείων 
λεηλατήθηκαν  από το σινάφι τους και ότι έγιναν «δανεικά και αγύριστα», 
ενώ τώρα το έγκλημα φορτώνεται στους συνταξιούχους, στους οποίους 
οι κυβερνήσεις μειώνουν τις συντάξεις. Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρί-
στηκε, δεν δόθηκε απλόχερα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους. 
Ήταν προϊόν πολύχρονων, σκληρών συγκρούσεων με τις κυβερνήσεις και 
το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στις ζωές 
μας, στο μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε στην εξαθλίωση. Να 
μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στο κεφάλαιο, στους δανειστές, να δια-
λύσουν την κοινωνική ασφάλιση. Δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα νομιμο-
ποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ως τετελεσμένο ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. 
Ούτε θα επιλέξουμε ποιος νέος δήμιος θα μας αποκεφαλίσει. Διεκδικούμε 
τις συντάξιμες αποδοχές μας. Την 13η και 14η σύνταξη, την άμεση απόδοση 
των συντάξεων, του εφάπαξ, του ΕΚΑΣ, τα δικαιώματά μας στην υγεία και 
ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί, στο ακέραιο, γιατί σε όλη μας τη ζωή τα πλη-
ρώσαμε. Δεν τα χρωστάμε σε κανέναν δανειστή.
Απαιτούμε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών – αντιλαϊκών – φο-
ρομπηχτικών νόμων. Τις θανατηφόρες διατάξεις περί χηρείας.  Επιστροφή 
στο ακέραιο των παράνομα παρακρατηθέντων για την υγεία.  Ανακεφαλαι-
ωποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων. Δεν απαλλάσσουμε κανέναν. Ευ-
θύνη έχουν και τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο. Τα συνδικάτα του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού που καλλιεργούν αυταπάτες ότι οι συνταξιού-
χοι θα λύσουν τα προβλήματά τους μέσα από τα δικαστήρια θησαυρίζοντας 
μεγαλοδικηγορικά γραφεία και απαλλάσσουν την κυβέρνηση ψαρεύοντας 
σε θολά νερά.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες συνταξιούχους, 
να οργανωθούν στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες της συντονιστικής επι-
τροπής αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων.
Να δυναμώσουμε την πάλη μας, στους αγώνες, τη μαζική δράση, για να 
προασπίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας. 

Συνέχεια από σελίδα 1

Το δικαίωμα στην απεργία, η νομιμοποίηση της ανταπεργίας και οι ευ-
έλικτες μορφές εργασίας, οι άμεσες αλλαγές στο νόμο για τις ομαδι-

κές απολύσεις στη χώρα μας, η κατεδάφιση του δημόσιου χαρακτήρα της 
Ασφάλισης, ήταν μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν σε επιστημο-
νική ημερίδα για το Εργατικό Δίκαιο και την Κοινωνική Ασφάλιση που 
διοργάνωσαν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθήνας.
Για τη «σταδιακή κατεδάφιση του δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης», ο πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και 
γγ της Ένωσης Διοικητικών δικαστών, Β. Φαϊτάς, «υπενθύμισε» τη Σύ-
νοδο Κορυφής των Βρυξελλών το 1993, όπου εγκρίθηκε η «Λευκή Βί-
βλος για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση».  
Επρόκειτο, όπως ανάφερε, για την κατευθυντήρια γραμμή που θα έπρε-
πε να ακολουθήσουν τα κράτη – μέλη και για την Κοινωνική Ασφάλιση. 
«Το κείμενο της «Λευκής Βίβλου» ήταν καθοριστικό για την Κοινωνική 
Ασφάλιση, γιατί όσα εκεί τέθηκαν ως στρατηγικές στοχεύσεις είναι όσα 
ακολούθησαν», πρόσθεσε. 
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Αποδεικνύεται ότι και τα ση-
μερινά μέτρα στην Κοινωνική Ασφάλιση, όπως αποτυπώνονται και στα 
μνημόνια, τους εφαρμοστικούς νόμους τους, μέχρι και το νέο Ασφαλι-
στικό, έχουν προαποφασιστεί και αρχίσει να υλοποιούνται από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. Αυτό που είναι αληθές είναι ότι στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα η θέσπιση τέτοιων μέτρων επιταχύνθη-
κε».  Επιπρόσθετα, ο δικαστής ανέφερε ότι τα σημερινά μέτρα στην Κοι-
νωνική Ασφάλιση, π.χ. το νέο Ασφαλιστικό, δεν είναι ελληνικής έμπνευ-
σης. Βασίζονται στον προαναφερόμενο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕ 
εδώ και 25 χρόνια. Ο ομιλητής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ελληνικό 
κράτος διαχρονικά παρακρατούσε κατά τρόπο συστηματικό σημαντικό 
μέρος της οφειλόμενης χρηματοδότησης των Ταμείων αλλά και των κρα-
τικών νοσοκομείων. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το πώς απαξιώθηκαν 
τα Ταμεία την περίοδο 1951 – 1975, επισημαίνοντας ότι «η μεγαλύτερη 
απώλεια υπήρξε τα δύο τελευταία χρόνια της δικτατορίας. Το επιτόκιο 
ήταν ήδη από το έτος 1955 σταθεροποιημένο στο 4%, ο πληθωρισμός 
όμως το έτος 1973 ανήλθε σε 15,5% και το έτος 1974 σκαρφάλωσε στο 
26,8%.  Μόνο τα δύο αυτά έτη χάθηκε το 1/3 των πλεονασμάτων των Τα-
μείων. Κι αυτή ήταν μόνο η θετική ζημιά, διότι υπήρξαν και διαφυγόντα 
κέρδη, μιας και τα Ταμεία δεν επιτρεπόταν να επενδύσουν σε ομόλογα 
του Δημοσίου τα οποία τότε είχαν ιδιαίτερα ψηλά επιτόκια. Η κατάσταση 
αυτή συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1990. Ακολούθως, με διάφορους 
νόμους επιτράπηκε στα Ασφαλιστικά Ταμεία να επενδύουν μέχρι το 20%  
(και στη συνέχεια το 23%) των διαθεσίμων τους σε μετοχές και ακίνητα. 
Το αποτέλεσμα της επένδυσης αυτής είναι οι γνωστές σε όλους ζημιές 
των Ασφαλιστικών Ταμείων στο χρηματιστήριο την περίοδο 1999-2002, 
οι οποίες ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, η δε κατάσταση αποτυπώθηκε χα-
ρακτηριστικά στις περιπτώσεις έκδοσης των λεγόμενων «δομημένων 
ομολόγων». Νέες απώλειες δισ. ευρώ υπέστησαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (PSI)».  Πρόσθεσε επίσης 
ότι είναι αδιαμφισβήτητη η διαχρονική έλλειψη ελέγχων των εργοδοτών 
και η γενικευμένη ανασφάλιστη εργασία.
Σύμφωνα με την ομιλία του κ. Φαϊτά και παρά τους προπαγανδιστικούς 
μύθους των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής ότι για την 
κοινωνική ασφάλιση φταίνε οι συνταξιούχοι με τις «μεγάλες συντάξεις» ή 
ότι συνταξιοδοτούνται σε μικρή ηλικία. Αυτοί που φταίνε πραγματικά εί-
ναι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που λεηλάτησαν τα αποθεματικά των 
Ασφαλιστικών Ταμείων όπως με την ομιλία του σημειώνει ο κ. δικαστής. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
& ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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ΘΕΜΑ: Έκδοση νέων ταυτοτήτων

1. Στο πλαίσιο της έκδοσης των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων του προσωπικού, σας γνωρίζουμε 
ότι η εισαγωγή των στοιχείων των τακτικών υπαλλήλων εν ενεργεία και συνταξιούχων καθώς και 
των μελών αυτών για την έκδοση ταυτοτήτων θα γίνεται μέσω εφαρμογής, που έχει αναρτηθεί 
στο site του ΟΣΕ (www.ose.gr) στο πεδίο "ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ".

2. Στην πρώτη οθόνη έχει αναρτηθεί η παρούσα εγκύκλιος η οποία έχει οδηγίες με έγχρωμες εικό-
νες για την ευκολότερη καταχώρηση των στοιχείων

3. Στη δεύτερη οθόνη καταχωρούμε:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (μόνο τα τέσσερα αρχικά γράμματα)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (συνεχόμενα νούμερα π.χ. 08081982) και επιλέγουμε την ένδει-
ξη "Είσοδος στην καταχώρηση των στοιχείων ταυτότητας"

4. Εφόσον τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί σωστά μας εμφανίζει την οθόνη , εάν όμως είναι λανθα-
σμένη η καταχώρηση γυρίζουμε στην προηγούμενη οθόνη για διόρθωση.
Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στην παραπάνω 
οθόνη ονοματεπώνυμο συνταξιούχου τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΔΑΔ, στα 
τηλέφωνα 2105297898 (κ. Βουρλιδάκης), 2105297897 (κ. Χρυσικός).

5. Ακολούθως επιλέγουμε το πεδίο "Συνέχεια" προκειμένου να μεταφερθούμε στην οθόνη που 
αναφέρει τα στοιχεία του υπαλλήλου/συνταξιούχου και των μελών (συνημ.5). Επιλέγουμε να 
συμπληρώσουμε τη Διεύθυνση Αποστολής η οποία για δε τους εν ενεργεία υπαλλήλους θα είναι 
η Διεύθυνση, ή Υπηρεσία ή Τμήμα που υπηρετούν για δε τους συνταξιούχους η Ταχυδρομική 
Διεύθυνση Κατοικίας τους και επιλέγουμε "Καταχώρηση διεύθυνσης"

6. Στη συνέχεια επανέρχεται στην προηγούμενη οθόνη και με το μολυβάκι ανοίγει οθόνη για κάθε 
μέλος ξεχωριστά για διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων ή και διαγραφή, ενέργειες οι οποίες 
ολοκληρώνονται με την ένδειξη "Καταχώρηση Στοιχείων" 
Διευκρινίζουμε ότι για τα τέκνα των συνταξιούχων ή συζύγων που δεν φαίνονται στην οθόνη 
και που δικαιούνται υπηρεσιακής ταυτότητας θα πρέπει να μας αποστείλουν ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση:
ΔΟΔΑΔ Καρόλου 1-3
104 37 Αθήνα, (υπόψη κ. Κολιοπούλου)
πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση ΚΕΠΑ ή ληξιαρχική πράξη γάμου όπου απαιτείται και φω-
τοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ώστε να γίνει η καταχώρηση των στοιχείων τους από τις υπη-
ρεσίες μας.

7. Η παραπάνω φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων θα είναι ανοικτή μέχρι και την 12/11/2017. Μετά 
το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα κλείσει για την επεξεργασία των καταχωρημένων στοι-
χείων και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ειδοποιηθεί άμεσα όλο το προσωπικό δικαιοδοσίας 
σας καθώς και τα μέλη των Συνδέσμων των Συνταξιούχων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Σημείωση: Κατά την καταχώριση δεν χρειάζονται φωτογραφίες 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

«Υπάρχει αντίδοτο στη συρρίκνωση 
των συντάξεων;».
Με τον τίτλο αυτό κυκλοφόρησε το εβδομα-
διαίο δελτίο του ΣΕΒ, όπου αφού παραθέτει 
τετριμμένα στοιχεία για την απασχόληση, την 
υπογεννητικότητα, την αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής, το κόστος τν συντάξεων κ.τ.λ., κα-
ταλήγει στη γνωστή ευρωενωσιακή συνταγή 
για επέκταση της «ενεργού γήρανσης». Δη-
λαδή, την παραμονή των ηλικιωμένων στην 
αγορά εργασίας και πέραν των ανώτερων ορί-
ων συνταξιοδότησης που ισχύουν σήμερα και 
τα οποία παρουσιάζουν αυξητική τάση.  Όπως 
μάλιστα «συμβουλεύει» ο ΣΕΒ, «η απασχόλη-
ση συμβάλλει στην ευεξία και μακροημέρευση 
των ηλικιωμένων, αντισταθμίζοντας εν μέρει 
τη ζοφερή πραγματικότητα ενός συνταξιοδο-
τικού συστήματος χωρίς αποθεματικά…»!
Κουβέντα δεν λέει, βέβαια, ο ΣΕΒ για το γεγο-
νός ότι τα αποθεματικά των Ταμείων λεηλατή-
θηκαν από την …ευγενή τάξη των βιομηχάνων 
και ότι έγιναν «δανεικά και αγύριστα», ενώ 
τώρα το έγκλημα φορτώνεται στους συνταξι-
ούχους, στους οποίους το κράτος μειώνει τις 
συντάξεις. Αντίθετα, αξιοποιώντας υπαρκτά 
στοιχεία για τη γήρανση του πληθυσμού, ο 
ΣΕΒ επαναφέρει θέμα Ασφαλιστικού, ζητώ-
ντας επιπλέον μείωση των εργοδοτικών εισφο-
ρών και της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Μάλιστα, οι βιομήχανοι έχουν αποθρασυνθεί 
σε τέτοιο βαθμό από την πολιτική που υπη-
ρετεί ασύστολα τα συμφέροντά τους, που 
δεν αισθάνονται καμιά ντροπή να λένε ότι η 
δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, ακόμα και 
μέχρι τον τάφο, συμβάλλει στην «ευεξία» και 
«μακροημέρευση» των ηλικιωμένων…

Αποθρασυμένοι

Η ιταλική εταιρεία Ferrovie 
Dello Stato Italiane κατήργησε 
τον εκπρόσωπο των εργαζομέ-
νων από το ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μετά από ένα μήνα από την ιδιωτικοποίηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η νέα ιδιοκτησία τροποποίη-
σε το καταστατικό της εταιρείας και κατάργη-
σε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΔΣ. 
Η απόφαση αυτή της νέας ιδιοκτησίας δείχνει 
με το καλημέρα και τις προθέσεις της για τον 
τρόπο λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο εξής.
Οι εργαζόμενοι ενωμένοι πρέπει να είναι έτοι-
μοι να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά όλα τα 
ενδεχόμενα στο μέλλον. 

Δημόσιος Σιδηρόδρομος στην υπηρεσία του λαού 
και όχι των μονοπωλίων

Η«ΕΝΟΤΗΤΑ» στο πλευρό των συναδέλφων Σιδηροδρομικών

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολοκληρώνει και τυπικά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
στην Ιταλική Σιδηροδρομική Εταιρεία Ferrovie dello Stato Italiane (FS) έναντι 45 εκατομμυ-

ρίων ευρώ.
Για να φτάσουμε όμως στο ξεπούλημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στο «εθνικό έγκλημα» όπως το είχε χα-
ρακτηρίσει ο σημερινός πρωθυπουργός σε ομιλίες του στους Σιδηροδρομικούς, ευθύνη έχουν και 
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στηρίζει τον αγώνα 
των συναδέλφων Σιδηροδρομικών για δημόσιο Σιδηρόδρομο στην υπηρεσία του λαού και όχι 
των μονοπωλίων.
Ο Σιδηρόδρομος μπορεί να γίνει το βασικό μέσο μεταφοράς των λαϊκών στρωμάτων με φθηνό 
εισιτήριο και ασφάλεια.
Για έναν τέτοιο Σιδηρόδρομο αγωνιζόμαστε κι εμείς οι Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί.
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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 ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
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

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ της ΑΘΗΝΑΣ
ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΑΡΗ (στάση Ευαγγελισμός)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 19:30
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου θα συλλέγονται οι προσφορές σας
(τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής,
χαρτικά, σχολικά κλπ.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Υπηρεσιακές ταυτότητες:
Ρυθμίσεις για «μεταταχθέντες» και σπουδαστές 

Μετά από επίμονη προσπάθεια του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017, συνάντηση με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΕΝΟΣΕ κ. Φ. Τσαλίδη με θέμα τις υπη-
ρεσιακές ταυτότητες των συνταξιούχων σιδηροδρομικών και των μελών 
των οικογενειών τους.
Ειδικότερα ζητήθηκε να χορηγηθούν υπηρεσιακές ταυτότητες  και σε 
όλους εκείνους τους συναδέλφους σιδηροδρομικούς, που μετά από 25 και 
πλέον χρόνια υπηρεσίας στον σιδηρόδρομο, μετατάχθηκαν – διώχθηκαν 
με τον νόμο 3891/2010.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος δέχτηκε το αίτημα μας με δύο προϋποθέσεις:
1ον) Οι συνάδελφοι να έχουν τουλάχιστον 20 χρόνια υπηρεσίας στον σι-
δηρόδρομο και
2ον) Να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδη-
ροδρομικών (ΠΟΣ) και η οποία συμφώνησε με την πρόταση αυτή, όπως 
μας δήλωσε ο Πρόεδρός της Παναγιώτης Παρασκευόπουλος.
Ακόμα, ζητήθηκε κι έγινε και αυτό αποδεκτό, να χορηγούνται υπηρεσια-
κές ταυτότητες  σε όσα παιδιά συναδέλφων συνεχίζουν να σπουδάζουν 
και μετά από το 24ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τα 26 χρόνια.
Το επόμενο βήμα είναι ο ΟΣΕ να βάλει άμεσα τα στοιχεία των συναδέλ-
φων μεταταταγμένων και των μελών των οικογενιών τους στην διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα ώστε να γίνεται η καταχώρηση. 
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» παρακολουθεί το θέμα, θεωρεί την εξέλειξη αυτή πολύ 
θετική για τους συναδέλφους και δικαίωση της πολύχονης προσπάθειας 
που κάναμε ως Σωματείο.

Κύριε Διοικητά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», ζητά συνάντηση μαζί σας, το συντο-
μότερο δυνατό, προκειμένου αφενός να μας ενημερώσετε για σημαντικά 
θέματα που αφορούν τα μέλη μας και αφετέρου να σας εκθέσουμε και τις 
δικές μας θέσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τρία ζητήματα, όπως:
• Για τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας. Μετά την ένταξη του κλά-

δου ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΦΚΑ, ο έλεγχος για όλους τους 
συνταξιούχους σιδηροδρομικούς από όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται 
να γίνεται μόνο στην Αθήνα με αποτέλεσμα, να υπάρχει μεγάλη 
ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των συνταξιούχων. Θεωρούμε και 
γι΄αυτό και το προτείνουμε, ότι ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιεί-
ται στα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ, ώστε οι συνταξιούχοι 
να μην ταλαιπωρούνται και να μην καθυστερεί ο έλεγχος της ασφα-
λιστικής ικανότητας.

• Η μεγάλη καθυστέρηση στην οριστική απονομή των κύριων συντά-
ξεων (από τον Μάιο του 2016, δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική σύ-
νταξη).

• Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται και στην απονομή των 
επικουρικών συντάξεων και στη χορήγηση των αναδρομικών.

Αναμένοντας την απάντησή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση. 

Επιστολή προς κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη
Διοικητή Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Στοιχεία του ΟΑΕΔ
Σε 1.089.989 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι (αναζη-
τούντες και μη αναζητούντες εργασία) το Γενάρη του 2017.  Από το σύνολο των 
ανέργων ως «αναζητούντες εργασία» καταγράφονται 928.962 άνεργοι. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του οργανισμού, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβρης 
2016) ο αριθμός των ανέργων («αναζητούντες εργασία») είναι αυξημένος κατά 
2,03%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Γενά-
ρης 2016) η αύξηση υπολογίζεται σε 5,95%. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 
επίδομα ανεργίας το Γενάρη έλαβαν μόνο 157.015 άνεργοι (εποχικοί και κοινοί επι-
δοτούμενοι),  δηλαδή ποσοστό μόλις 14,4%. Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέρ-
γων μάλιστα είναι μειωμένο σε σύγκριση τόσο με το Δεκέμβρη του 2016 (μείωση 
14,97%), όσο και με το Γενάρη του 2016 (μείωση 10,42%). Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΟΑΕΔ, από τους ανέργους που καταγράφονται ως «αναζητούντες εργασία», 
το 53,87% είναι μακροχρόνια άνεργοι (από 12 μήνες και πάνω). Σε ό,τι αφορά το 
φύλλο, το 38,33% είναι άντρες και το 61,67% γυναίκες.

20 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ
Τα 20 εκατομμύρια φτάνουν οι άνεργοι στην ΕΕ το Γενάρη του 2017, σύμφωνα με 
τη Eurostat. Από το σύνολο των ανέργων, τα 4 εκατομμύρια είναι νέοι κάτω των 
25 ετών. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,1% έναντι 8,2% το Δεκέμβρη 
του 2016 και 8,9% το Γενάρη του 2016. Για άλλη μια φορά, θα πρέπει να υπενθυ-
μίσουμε ότι τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα, καθώς συγκαλύ-
πτονται από τα κριτήρια καταγραφής της ανεργίας, τη μερική απασχόληση κ.τ.λ. 
Χαρακτηριστικά, η ίδια η ΕΕ ονομάζει τους μερικά απασχολούμενους ως μερικά 
ανέργους, οι οποίοι σύμφωνα με τη Eurostat είναι το 20% του εργατικού δυναμικού 
στην ΕΕ…

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Κύριε Διοικητά,
Στη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 22/6/2017, συζητήσαμε το  θέμα 
της μεγάλης καθυστέρησης στη χορήγηση των εφάπαξ των συνταξιού-
χων Σιδηροδρομικών. 
Τότε, μας ενημερώσατε ότι οι δυνατότητες του Ταμείου είναι να εγκρίνει 
και να χορηγεί  σαράντα (40) εφάπαξ το μήνα, λόγω της έλλειψης προ-
σωπικού.
Με το παρόν έγγραφό μας, ζητάμε να μας ενημερώσετε άμεσα, πόσα συ-
νολικά εφάπαξ έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα (αριθμητικά) και πόσα από 
αυτά είναι κατά προτεραιότητα, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη 
μας.
Εν αναμονή της απάντησής σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση. 

Επιστολή προς κ. Αθανάσιο Καποτά, Διοικητή του 
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών


