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Την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του πλει-
οψηφήσαντος συμβούλου Σωτήρη Ραυτόπουλου από το συνδυασμό 
Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 
(Δ.Α.Σ.Σ.Σ), το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις 
εκλογές της 13/4/2022 για τη συγκρότησή του σε σώμα. 

Το Προεδρείο έχει ως εξής:
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΤΑΜΙΑΣ
ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ

Εκλογές για ΔΣ και ΕΕ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Ενίσχυση της συνέχισης 
της αγωνιστικής δράσης 

του Σωματείου

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Μαζική συμμετοχή στη Γενική 
Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Πα-
νελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», για 

την ανάδειξη νέων οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτικής Επιτροπής), 
την Τετάρτη 13 Απρίλη 2022, στα γραφεία του ΟΣΕ στην Καρόλου.
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με δημοκρατικές διαδικασίες με την παρουσία δι-
καστικού αντιπροσώπου που προέδρευε της Εφορευτικής Επιτροπής. 
Στην κάλπη προσήλθαν και ψήφισαν 508 συνάδελφοι, εκ των οποίων τα έγκυρα 
ήταν 502 και άκυρα – λευκά 6.
Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας είναι : 
Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ (Δ.Α.Σ.Σ.Σ.) : ΨΗΦΟΙ 309, ΠΟΣΟΣΤΟ 61,6%, 
έδρες 4 στο ΔΣ και 2 στην Ελεγκτική Επιτροπή.  Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέ-
χτηκαν οι : Σωτήρης Ραυτόπουλος, Παναγιώτης Ρούσσος, Θανάσης Μελούδης 
και Θεόδωρος Βελέντζας.  
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι : Επαμεινώνδας Λαδάς και Δημήτρης 
Μάγκανος.
Συνδυασμός ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ : ΨΗΦΟΙ 193, 
ΠΟΣΟΣΤΟ 38,4%, έδρες 3 στο ΔΣ και 1 στην Ελεγκτική Επιτροπή. Για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν οι : Κων/νος Σουρμελής, Παναγιώτης Φωτιάδης, 
Χρήστος Κούλης. 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκε ο Κων/νος Ρούμπας. 
Το αποτέλεσμα των εκλογών ενισχύει την συνέχιση της αγωνιστικής δράσης του 
Σωματείου μας για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων σιδηροδρο-
μικών. 
Επίσης, ενισχύει τη συμβολή μας στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργα-
ζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. 

Με τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιούχων σιδηροδρομικών 
στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων 

Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μάρτη 2022, 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL.
Θέματα που απασχόλησαν τη συνέλευση ήταν:  
Η ακρίβεια και η πάλη των συνταξιούχων, το συνταξιοδοτικό και οι περικοπές στις 
συντάξεις, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ που προωθεί η 
κυβέρνηση, η υγεία και το νέο ΕΣΥ, η καθυστέρηση στην έκδοση των επικουρικών 
συντάξεων, η χορήγηση των δευτερευουσών απολαβών στους συναδέλφους που 
τα δικαιούνται, τα αναδρομικά από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και 
τα δώρα, οι υπηρεσιακές ταυτότητες στους συναδέλφους μεταταγμένους, η απο-
ζημίωση στους συναδέλφους που δεν έχει χορηγηθεί σωστά, η ιδιωτικοποίηση του 
σιδηρόδρομου και η απαξίωσή του που προώθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
και η σημερινή κυβέρνηση.
Στη Γενική Συνέλευση εκλέχτηκε προεδρείο που διηύθυνε τις εργασίες της Συνέ-
λευσης και το αποτελούσαν οι συνάδελφοι: Δολιανίτης Τάσος πρόεδρος, Σουρμε-
λής Κων/νος αντιπρόεδρος, Ευθυμίου Δημήτρης γραμματέας. 
• Τον Διοικητικό Απολογισμό του ΔΣ τον παρουσίασε ο πρόεδρος Σωτήρης 

Ραυτόπουλος.
• Τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό τους εισηγήθηκε ο ταμί-

ας Θανάσης Μελούδης.
• Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής την παρουσίασε ο Δημήτρης Μάγκα-

νος.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Πρόσκληση
του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

Την Τετάρτη 25 του Μάη 2022, ώρα 10:30 π.μ. στη Λέσχη Σιδηροδρομικών 
στο Σ. Σταθμό Λαμίας καλούνται τα μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» σε Γενική Συνέ-
λευση και εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο για το Τοπικό Παράρτημα Φθιώ-
τιδας
Συνάδελφοι
μετά τον πολύμηνο εγκλωβισμό μας λόγω πανδημίας, επιστρέφουμε να ολο-
κληρώσουμε ουσιαστικά με δημοκρατικές, συμμετοχικές διαδικασίες την ΟΜΟ-
ΦΩΝΗ απόφασή μας (στην Πρωτοχρονιάτικη κοπή της πίτας του 2020) και τη 
στήριξη του Προεδρείου και του ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», τη σύσταση και εκλογή 
ΔΣ Τοπικού Παραρτήματος.
Με την πολύχρονη πείρα μας, με καλή θέληση και διάθεση προσφοράς μπορού-
με να προχωρήσουμε και να ξεπεράσουμε τις τυπικές διαδικασίες και να σταθού-
με στην ουσία που είναι η λειτουργία Παραρτήματος στην περιοχή.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Προτάσεις, συζήτηση, αποφάσεις για τη λειτουργία του Τοπικού Παραρτή-

ματος (από 10:30 – 12:00)
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής – Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το ΔΣ
3. Εκλογές για το ΔΣ του Τοπικού Παραρτήματος (από 12:30 – 14:30)
Όλα αυτά θα αποφασιστούν συμμετοχικά, δημοκρατικά από όλους μας στη Γε-
νική μας Συνέλευση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στη Λαμία
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Βελέντζας (Αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Ρούσσος (Γεν. Γραμματέας), Αθανάσιος 
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«Οπου φύγει φύγει»... Χωρίς δεύτερες σκέψεις, και προφανώς χωρίς τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν πλέον τα καραβάνια των προσφύγων, είχαν αρχίσει να 
...«την κάνουν» από την Ουκρανία οι ολιγάρχες της χώρας, πριν ακόμα ξεκινήσει 
η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας. Εβαζαν μπρος τα ιδιωτικά τους τζετ, για 
να πάνε με ασφάλεια στην Ελβετία, στην Αυστρία, στη νότια Γαλλία κ.α., ενώ 
σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσά τους ήταν και ο πλουσιότερος άνθρωπος 
της χώρας, δισεκατομμυριούχοι με τις «αυλές» τους κ.ά. Διαβάζουμε όμως και 
για τους ολιγάρχες της «άλλης πλευράς», της Ρωσίας, που για να αποφύγουν τις 
κυρώσεις των δυτικών χωρών, καβαλάνε τα σούπερ γιοτ τους και πλέουν προς 
τις Μαλδίβες, ζώντας κι αυτοί το ...χλιδάτο δράμα τους.
Ποιος μένει πίσω; Οι δύο λαοί, που ζουν τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου, είτε με θύματα και καταστροφές, είτε «σφίγγοντας» κι άλλο το ζωνάρι 
για να βγουν οι πολεμικές δαπάνες. Είτε παίρνοντας τους δρόμους για να προ-
στατευτούν, είτε μένοντας στα μετόπισθεν, είτε πληρώνοντας ακόμα και με τη 
ζωή τους την ιμπεριαλιστική αναμέτρηση. Τα ίδια γίνονται και με άλλους λαούς, 
αφού οι κυβερνήσεις μπαίνουν με τα μπούνια στον πόλεμο και τις επιπτώσεις τις 
φορτώνουν στους εργαζόμενους, βάζοντας ως «πέπλο» τα διάφορα «τιμήματα»: 
Της «ελευθερίας», της «ασφάλειας» κ.ο.κ. Δύο «κόσμοι» που δεν παύουν ποτέ να 
συγκρούονται, είτε πέφτουν βόμβες, είτε αποθεώνεται η ιμπεριαλιστική ειρήνη. 
Από τη μία η λαϊκή πλειοψηφία, που είναι το μόνιμο θύμα, και από την άλλη οι 
μέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων, μια χούφτα παράσιτα που ζουν από τον 
μόχθο της εργατικής τάξης. Οι πρώτοι μετράνε τη μία συμφορά πίσω από την 
άλλη, οι δεύτεροι βλέπουν ευκαιρίες για μπίζνες πάνω στα πολεμικά συντρίμμια.

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
Οι λαοί μετράνε τη μια συμφορά πίσω από την 

άλλη - Οι ολιγάρχες βλέπουν ευκαιρίες για 
μπίζνες πάνω στα πολεμικά συντρίμια

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Μετά την ψήφιση της ιδιωτικοποίησης της Επικουρικής Ασφάλισης από την κυ-
βέρνηση, με διάφορα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και λαθροχειρίες, ο Υπουρ-
γός Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκης προετοιμάζει το έδαφος για τον επόμενο γύρο 
των ανατροπών στην Ασφάλιση. Λέει για παράδειγμα ότι με την ιδιωτικοποίηση 
των επικουρικών συντάξεων και τους «ατομικούς κουμπαράδες», οι ασφαλισμέ-
νοι θα κάνουν κουμάντο στις εισφορές τους και κατ' επέκταση θα καθορίζουν 
τη σύνταξη που θα παίρνουν στο τέλος του εργάσιμου βίου τους. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερο ψέμα, αφού οι εισφορές εξαρτώνται από τον μισθό και γενικά από 
το εισόδημα του ασφαλισμένου. Η συμπίεση επομένως των μισθών και των ει-
σοδημάτων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μικρότερες εισφορές, άρα και σε 
μικρότερες συντάξεις. Κι αυτό ισχύει είτε τα συστήματα είναι αναδιανεμητικά 
είτε κεφαλαιοποιητικά (ιδιωτικά). Πάνω λοιπόν στις περικοπές και τις ανατρο-
πές που νομοθέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι «ατομικοί κουμπα-
ράδες» έρχονται να προσθέσουν μια ακόμα καινοτομία: Στα κεφαλαιοποιητικά 
συστήματα, ενώ οι εισφορές είναι καθορισμένες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ούτε για το ύψος της σύνταξης, ούτε αν θα πάρει τελικά ο ασφαλισμένος σύντα-
ξη. Κι αυτό η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως «σύγχρονο» και «νέο»!
Επιπλέον, οι «ατομικοί κουμπαράδες», που κουδουνίζει η κυβέρνηση μπροστά 
στα μάτια των νέων ασφαλισμένων, δεν θα βρίσκονται στα χέρια τους αλλά στα 
χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, των τζογαδόρων του χρηματιστη-
ρίου και των «ειδικών» της αγοράς. Οι εισφορές και οι συντάξεις τους θα γίνουν 
έρμαια των χρηματιστηριακών παιχνιδιών, με οδυνηρές συνέπειες, όπως δείχνει 
και η διεθνής εμπειρία, με τα εκατομμύρια των εργαζομένων που «έμειναν στον 
άσο», χάνοντας τις εισφορές και τους κόπους μιας ζωής. Σε κάθε περίπτωση, η 
απάντηση στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, για το «νέο» που φέρνει, ο αγώ-
νας εργαζομένων και συνταξιούχων πρέπει να κοιτάει μπροστά, σε ένα πραγμα-
τικά νέο, δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα προσφέρει αξιοπρε-
πείς συντάξεις και θα αντανακλά σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής.

ΝΤΙΛΕΡ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα «ρέστα» της για την ιδιωτική ασφάλιση δίνει η κυβέρνηση, υποσχόμενη νέες 
φορολογικές απαλλαγές στις εταιρείες του κλάδου και «νέες ευκαιρίες», με την 
ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Μιλώντας στην ετήσια τακτική 
Συνέλευση των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ο υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χα-
τζηδάκης ανέφερε πως «είμαστε εξίσου ανοιχτοί στην παρουσία της ιδιωτικής 
ασφάλισης στις διαφορετικές της μορφές. Είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική άλ-
λωστε. Δεν είναι κάτι παράξενο! Παράξενη είναι η ενοχοποίηση της ιδιωτικής 
ασφάλισης. Ασφαλώς, χρειάζονται αυστηροί κανόνες και εποπτεία!». Η κυβέρ-
νηση προσπαθεί να «απενοχοποιήσει» τη δράση των κορακιών της Ασφάλι-
σης, που ευθύνονται για εκατοντάδες χρεοκοπίες ανά τον κόσμο, αφήνοντας 
«επί ξύλου κρεμάμενους» εκατομμύρια ασφαλισμένους, αφού πρώτα μάδησαν 
τις εισφορές μιας ζωής. Οσο για την επίκληση των «αυστηρών κανόνων» και 
της «εποπτείας», μόνο γέλιο προκαλεί. Κανείς δεν μπορεί να προστατέψει τις 
εισφορές των ασφαλισμένων από το «μπλέντερ» του χρηματιστηρίου και τους 
«νόμους της αγοράς», όπου παίζονται άγρια κερδοσκοπικά και επενδυτικά παι-
χνίδια. Οσο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Γενάρη, ο 
υπουργός ισχυρίστηκε ότι «ειδικά αυτό το μέτρο θα μπορούσε να λειτουργήσει 
υπέρ του 2ου και του 3ου πυλώνα ασφάλισης, για ορισμένες τουλάχιστον περι-
πτώσεις εργαζομένων, με χρήματα που τυχόν περισσεύουν για αποταμίευση...». 
Αυτό δηλαδή που η κυβέρνηση παρουσιάζει υποκριτικά ως «ελάφρυνση» για 
τους εργαζόμενους και «αύξηση» στο μισθό τους, δεν είναι παρά ένα μελλοντι-
κό «μπόνους» για τις ασφαλιστικές, όπου αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούν να 
καταφύγουν με μεγάλο ρίσκο οι ασφαλισμένοι, για να καλύψουν έστω κι ένα 
τμήμα της χασούρας στις συντάξεις, που προδιαγράφουν οι εισφοροαπαλλαγές 
της εργοδοσίας και οι επιπτώσεις της στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι μόνοι πραγματικά κερδισμένοι από το τζογάρι-
σμα των εισφορών θα είναι τα διάφορα «κοράκια»
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «αποδόσεις» στα χρηματιστήρια γίνονται το «κα-
ρότο» για να διαφημίζεται και να προωθείται παραπέρα η ιδιωτικοποίηση της 
Ασφάλισης. Το κάνουν επανειλημμένα τα διάφορα «κοράκια», που θέλουν την 
Ασφάλιση ατομική υπόθεση και τις εισφορές των εργαζομένων βορά στα επεν-
δυτικά τους σχέδια. Γι' αυτό τελευταία βλέπουν ξανά το φως στοχευμένα δημο-
σιεύματα για τις «υψηλές αποδόσεις» που καταγράφουν στον χρηματιστηριακό 
τζόγο τα κεφάλαια διάφορων επαγγελματικών ταμείων, σε μια προσπάθεια να 
καλλιεργηθούν προσδοκίες στους ασφαλισμένους και να επεκταθεί η αγορά, 
που στην Ελλάδα ακόμα χωλαίνει. Τι υπερασπίζονται; Να εξαρτιόνται η σύνταξη 
των εργαζομένων και οι κόποι μιας ζωής από τον τζόγο, όπου υπάρχουν πλείστα 
όσα παραδείγματα για ασφαλιστικά κεφάλαια που κατέρρευσαν μέσα σε μια νύ-
χτα, παρά το ανοδικό ράλι που κατέγραφαν σε άλλη φάση του επενδυτικού τους 
«κύκλου». Για παράδειγμα, το 2008, πάνω από το 40% των αποθεματικών των 
επαγγελματικών ταμείων παγκόσμια «κάηκαν» στην πυρά της κρίσης. Γνωστά 
είναι επίσης τα «κανόνια» μεγάλων εταιρειών, όπως η «ΕΝRΟΝ», όπου χιλιάδες 
ασφαλισμένοι «έμειναν στον άσο». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπροστά στην ιδι-
ωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που νομοθέτησε η κυβέρνηση της ΝΔ, 
οι στατιστικές των μεγάλων αποδόσεων θα δίνουν και θα παίρνουν. Οι ασφαλι-
σμένοι όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν την μπανανόφλουδα 
και να επιτρέψουν σε κράτος και εργοδοσία να μετατρέψουν τις εισφορές τους 
σε «επενδυτικό προϊόν» για τα κέρδη των ομίλων, που είναι και οι μόνοι πραγ-
ματικά κερδισμένοι από το τζογάρισμά τους.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
Σύμφωνα με την «Δημοκρατία» στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όταν ένας Ουκρανός υπερασπίζεται τη χώρα του είναι 

ήρωας. Όταν όμως το κάνει ένας Παλαιστίνιος, Λίβυος, Σύριος, 
Ιρανός, Ιρακινός, Αφγανός, τότε είναι τρομοκράτης. 

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε ο Διοικητικός Απολογισμός από τη Γε-
νική Συνέλευση και ομόφωνα εγκρίθηκαν ο Οικονομικός Απολογισμός και ο 
Προϋπολογισμός. 
Ο πρόεδρος του Σωματείου Σωτήρης Ραυτόπουλος, κλείνοντας τη Γενική Συνέ-
λευση, επισήμανε τα παρακάτω: Γνωρίζουμε την κατάσταση και τις συνθήκες μέσα 
στις οποίες αναπτύσσουμε τη δράση μας και το ποιες δυνάμεις έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε. Γνωρίζουμε επίσης ότι καμία κατάκτηση των συνταξιούχων δεν χαρί-
στηκε, αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρής και ασίγαστης ταξικής πάλης. Αυτό τον 
δρόμο θα τον ακολουθήσουμε με συνέπεια για να προασπίσουμε τη ζωή μας και τη 
ζωή των παιδικών μας. Η σημερινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας πρέπει 
να αποτελέσει σταθμό για την παραπέρα δράση μας, ιδιαίτερα τώρα μετά από δύο 
χρόνια πανδημίας. Με την παραπέρα μαζικοποίηση του Σωματείου και την εγγρα-
φή νέων μελών, με τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας σταθερά στο μέτωπο των 
αγώνων αλλά και μέσα από διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και πολιτιστικού 
περιεχομένου. Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να συμβάλετε όλοι. 
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης έγινε εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που διε-
ξήγαγε  τις εκλογές του Σωματείου την Τετάρτη 13 Απρίλη 2022. Εκλέχτηκε Ψη-
φολεκτική Επιτροπή με τους συναδέλφους Κώστα Ριζούλη, Γιάννη Ξένο, Γιώργο 
Μανούκο.
Μετά από μυστική ψηφοφορία στην Εφορευτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι συνά-
δελφοι: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος, Δήμος Χριστόπουλος, Κώστας Τσαμούτα-
λης και αναπληρωματική η συναδέλφισσα Ιωάννα Τσάλτα.

Μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Εδώ και τώρα αυξήσεις στις συντάξεις
Παναττική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) 

και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματο-
ποίησαν στις 14/4/2022 οι συνταξιούχοι μετά από κάλεσμα των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων. 
Δεν κάνουν βήμα πίσω οι συνταξιούχοι στον αγώνα τους για αυξήσεις στις συ-
ντάξεις ώστε να αντεπεξέλθουν και στο τσουνάμι της ακρίβειας, ξεκαθάρισαν με 
τη συμμετοχή τους στη μεγάλη παναττική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.
Τη μαζική και δυναμική κινητοποίηση οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιου-
χικές Οργανώσεις, στο πλαίσιο των 9 περιφερειακών τους κινητοποιήσεων σε όλη 
την Ελλάδα, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν θα πληρώσουμε τα σπα-
σμένα της ακρίβειας και του πολέμου. Η ακρίβεια μας κλέβει τη σύνταξη και τη 
ζωή μας», όπως έγραφε και ένα από τα πανό τους.
Ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, με το σύνθημα «Οι συνταξιού-
χοι δεν σκύβουν το κεφάλι, μαζί με τα παιδιά μας αντίσταση και πάλη» να κυριαρ-
χεί.
Εκεί, αντιπροσωπεία της ΣΕΑ είχε συνάντηση με την γενική γραμματέα Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και στελέχη του υπουργείου. Στο υπόμνημα που επέδωσαν οι 
συνταξιούχοι αφού υπογραμμίζουν πως «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνε-
χιστεί, δεν μας οδηγεί απλά στη φτώχεια που αυτή την ζούμε από χρόνια, τώρα 
οδηγούμαστε στην ανέχεια, στη δυστυχία, στην επαιτεία. Δεν θα κουραστούμε να 
διεκδικούμε όσα μας έχουν αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχό-
μαστε τη λογική "ό,τι έγινε, έγινε"». Ενώ παρατίθενται και οι άμεσες διεκδικήσεις 
τους που είναι:
• Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις με κατώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ, τα πληρω-

μένα Δώρα, τα αναδρομικά του 11μηνου των ετών 2015 - 2016 σε όλους τους 
συνταξιούχους, στις επικουρικές συντάξεις και τα Δώρα, αφορολόγητα.

• Το ψηφισμένο 0,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2020 - 2022.
• Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
• Να σταματήσουν οι ανατιμήσεις, με άμεσες μειώσεις στις τιμές στα βασικά 

προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στην Ενέργεια.
• Να εκδοθούν άμεσα οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, να σταματήσει η κο-

ροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται.
• Να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να 

ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει, να δημιουργηθούν δημόσιες δομές οίκων 
ευγηρίας.

• Να καταργηθεί η αντεργατική-αντιλαϊκή-αντιασφαλιστική νομοθεσία και η 
φοροληστεία.

• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα Ασφαλιστικά Ταμεία.  
Η κινητοποίηση κατέληξε έξω από τη Βουλή, όπου οι συνταξιούχοι φώναζαν συν-
θήματα διαμαρτυρίας, καθώς, όπως ανέφεραν, στον συμπληρωματικό προϋπολο-
γισμό που κατατέθηκε, δεν προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις ούτε η απόδοση 
των πληρωμένων Δώρων ούτε το 0,5% του ΑΕΠ αν και έχει νομοθετηθεί.

Σε παρέμβασή του ο επικεφαλής του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) προ-
ειδοποιεί ότι η μετάλλαξη «Ομικρον» δεν θα είναι το τέλος της πανδημίας, ακριβώς 
επειδή η μεγάλη διασπορά ευνοεί την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων. Αλλες μελέτες 
δείχνουν ότι η «ανοσία της αγέλης», που όπως φαίνεται έχει επιλεγεί από τα κράτη 
και τις κυβερνήσεις για τη διαχείριση της πανδημίας, δεν είναι ικανή να τη στα-
ματήσει, αφού η ήπια νόσηση που προκαλεί σε γενικές γραμμές η «Ομικρον» δεν 
δημιουργεί επαρκή αντισώματα για προστασία από τον ιό και το ενδεχόμενο μελλο-
ντικών μεταλλάξεων. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Οτι με την πανδημία και τις συνέπειές 
της στην υγεία και στη ζωή του λαού δεν ξεμπερδεύουμε, όσο κι αν η κυβέρνηση 
προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο, αξιοποιώντας άλλοτε το εμβόλιο και άλλοτε 
τις πιο ήπιες μεταλλάξεις για να καλλιεργεί εφησυχασμό και να κρύβει κάτω από 
το χαλί την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας με δική της ευθύνη. Και να 
σκεφτεί κανείς ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει «ταμείο» για τις πρόσθετες ανάγκες που 
δημιουργεί η πανδημία στα δημόσια συστήματα Υγείας, ακόμα κι αν αυτή κάποια 
στιγμή παρέλθει. Οχι μόνο σε ό,τι αφορά τα χρόνια νοσήματα που «κληρονομούν» 
πολλοί από όσους νόσησαν με COVID, ή τους ασθενείς που έμειναν πίσω επειδή δεν 
είχαν πρόσβαση στο σύστημα της μίας νόσου. Αλλά και σε ό,τι αφορά τις ψυχικές 
ασθένειες, που μεγεθύνονται κάτω από το βάρος της πανδημίας, με τις έρευνες να 
καταγράφουν ήδη μεγάλη αύξηση των αυτοκτονιών σε νέους ηλικίας 15 - 29 ετών 
στην Ευρώπη.

Π.Ο.Υ.: Δεν τελειώσαμε με την Πανδημία

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν τις ΜΕΘ και τη θνητότη-
τα στη χώρα, αποκαλύπτουν ξανά την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Από 
την αρχή της πανδημίας κατέληξαν 16.519 ασθενείς εκτός ΜΕΘ.  Από το έγγραφο 
προκύπτει ότι σχεδόν 7 στους 10 ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό 
πέθαναν εκτός ΜΕΘ, δηλαδή χωρίς να έχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη για 
να δώσουν με περισσότερες ελπίδες τη μάχη για τη ζωή. Στο έγγραφο που έχει την 
υπογραφή του προέδρου του ΕΟΔΥ Θ. Ζαούτη, αναφέρεται ότι από την αρχή της 
πανδημίας έως την 1η Μάρτη 2022 έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ 16.519 ασθενείς 
σε σύνολο 26.635 νεκρών. Ο αριθμός των θυμάτων εκτός ΜΕΘ, αφορά όσους έχα-
σαν τη ζωή τους εντός και εκτός νοσοκομείου.  Επίσης, η μέση διάρκεια παραμονής 
των διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ, ανεξάρτητα από την έκβασή τους, αν 
δηλαδή μπήκαν στη συνέχεια σε ΜΕΘ, επιβίωσαν ή εξήλθαν από το νοσοκομείο 
ήταν 4,7 ημέρες. Το αποκαλυπτικό έγγραφο του ΕΟΔΥ εκθέτει την κυβέρνηση και 
τον υπουργό υγείας Θ. Πλεύρη, πρόκειται για το δεύτερο ντοκουμέντο που εκθέτει 
ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας μετά τη 
μελέτη Τσιόρδα – Λύτρα που δημοσιεύτηκε πριν μερικούς μήνες. Η κατάσταση στην 
υγεία επιβεβαιώνει ότι για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, τα λαϊκά 
στρώματα, η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, η πανδημία ανέδειξε σε όλη της 
την έκταση την ανάγκη για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα υπηρετεί το λαό. 

Σχεδόν 7 στους 10 νεκρούς από Κορονοϊό 
κατέληξαν εκτός ΜΕΘ

«Καύσιμα δεν βάζει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Δεν μπορεί να βάλει ο συνταξιούχος των 
500 ευρώ. Παίρνει λεωφορείο, δεν μπορεί να μετακινηθεί σαν κι εμάς...». Με κάτι τέτοια 
που λένε μέσα στην παράκρουση τους τα παπαγαλάκια της αντιλαϊκής πολιτικής, εκτί-
θενται κάθε μέρα και περισσότερο. Τα παραπάνω τα ξεστόμισε ένας από τους πρωτα-
γωνιστές της παράκρουσης, ο γνωστός Πορτοσάλτε, σε μια ακόμα υστερική πρόκληση 
απέναντι στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που υποφέρουν. Θυμίζουμε ότι 
πριν από λίγες μέρες, υπουργός της κυβέρνησης έλεγε ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο φόρος 
στα καύσιμα, γιατί αυτό θα ευνοούσε τους ...πλούσιους, υποστηρίζοντας ότι οι φτωχοί 
δεν έχουν αυτοκίνητα. Με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ να δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιά-
δες εργαζόμενοι, και πιο συγκεκριμένα ένας στους πέντε αμείβεται με λιγότερα από 500 
ευρώ και ένας στους τρεις με λιγότερα από 700 ευρώ, ενώ οι άνεργοι παραμένουν πάνω 
από 1 εκατ., είναι να απορεί κανείς ακόμα και με τον ξεπεσμό τέτοιων επιχειρημάτων. 
Οσο λοιπόν μέσα στην κατάντια τους παρουσιάζουν ως «λογικό» το να θεωρείται «είδος 
πολυτελείας» ακόμα και η μετακίνηση με το αυτοκίνητο, τόσο επιβεβαιώνουν την ανά-
γκη ο λαός να υπερασπιστεί αγωνιστικά την ίδια του τη ζωή, το εισόδημα, για να πάρει 
ανάσες ανακούφισης. Τόσο με πείσμα θα δυναμώνει τους αγώνες του.

ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ 

Νέο άλμα, αυτή τη φορά στο 9,4% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον 
Απρίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αποτυπώνουν το σαρωτικό 

κύμα ακρίβειας που καταπίνει το λαϊκό εισόδημα προκαλώντας οικονομική ασφυ-
ξία σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και μικρούς επαγγελματίες που αδυνατούν να 
βγάλουν το μήνα! Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έκανε άλμα στο 9,4% τον Απρίλιο, 
από 8% τον Μάρτιο και 7,2% τον Φεβρουάριο. Η χώρας μας βρίσκεται στην 6η θέση 
μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης μετά την Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, 
Ολλανδία και Σλοβακία που τον Απρίλη είχαν πληθωρισμό πάνω από 10%. Στην 
Ευρωζώνη ο πληθωρισμός έφτασε το 7,5% τον Απρίλη. Στη Γερμανία ο πληθωρι-
σμός διαμορφώθηκε στο 7,8% και είναι ο υψηλότερος των τελευταίων 40 ετών, στην 
Ισπανία ο πληθωρισμός είναι στο 8,3%, και στη Γαλλία ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 
έφτασε σε νέα ύψη ρεκόρ, στο 5,4%. Συνεχίζονται οι αυξήσεις των τιμών της Ενέρ-
γειας σε επίπεδο Ευρωζώνης και οι αυξήσεις αυτές προκαλούν σημαντικές ανατι-
μήσεις σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Στο 38% έφτασε η άνοδος τιμών στην ενέργεια 
τον Απρίλη έναντι 44,4% τον Μάρτη και 32% τον Φλεβάρη. Κατά 3,8% ήταν στα 
βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας, έναντι 3,4% τον Μάρτη και 3,1% τον Φλεβάρη. 
Η άνοδος στα μη τυποποιημένα τρόφιμα ήταν 9,2% από 7,8% τον Μάρτη και 6,2% 
τον Φλεβάρη.

Με 9,4% έτρεχε ο πληθωρισμός
τον Απρίλη στην Ελλάδα

Η Novartis κατηγορήθηκε στις ΗΠΑ ότι παρανόμησε σε ξένες χώρες (ανάμεσα σε 
αυτές ήταν και η Ελλάδα). Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε «διεφθαρ-

μένο τρόπο» για την προώθηση των συμφερόντων της και συμφώνησε να πληρώσει 
πρόστιμο 347 εκατομμύρια δολάρια για να σταματήσουν οι έρευνες σε βάρος της. Οι 
αθέμητες πρακτικές στη χώρα μας ήταν ότι δωροδοκούσε αξιωματούχους που «επηρέ-
αζαν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ώστε να συνδράμουν τη Novartis Hellas…»! Εδώ 
αρχίζουν τα παράδοξα. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια ερευνών της ελληνικής δικαιο-
σύνης, κανένας Έλληνας αξιωματούχος δεν βρέθηκε να παρανομεί, δεν διεφθάρη, δεν 
δωροδοκήθηκε! Και αυτά που ομολόγησε και για τα οποία πλήρωσε η Novartis; Ε! Όλα 
αυτά είναι σκευωρία!

ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Το κόστος μετακίνησης με το αυτοκίνητο από το σπίτι στη 
δουλειά και πίσω ξεπερνάει πλέον τα 150 ευρώ τον μήνα 

για μια διαδρομή 25 περίπου χιλιομέτρων τη μέρα. Ο κ. Μπε-
ϊζάνης (κατά κόσμον Θ. Βέγγος από τη γνωστή ταινία) ...μας 
βοήθησε στους υπολογισμούς: 3 μήνες x 150 ευρώ = 450 ευρώ 
για καύσιμα το λιγότερο με τις ανατιμήσεις, οι οποίες να σημει-
ωθεί ότι «τρέχουν» ήδη εδώ και δύο μήνες. Η επιδότηση που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση ισοδυναμεί με έκπτωση 13 ευρώ τον 
μήνα για ένα τρίμηνο. Δηλαδή 39 ευρώ μάξιμουμ! Με άλλα λό-
για οι «ευπαθείς ομάδες», για τις οποίες νοιάζεται τάχα η κυ-
βέρνηση, θα νιώσουν τεράστια ...ανακούφιση, πληρώνοντας 
411 αντί για 450 ευρώ στο τρίμηνο! Μιλάμε για κοροϊδία ολκής! 
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση απορρίπτει κάθε συζήτηση για κα-
τάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τάχα 
για να μην ωφεληθούν τα «υψηλότερα εισοδήματα» από τέτοια 
«οριζόντια» μέτρα! «Εκανε τη μούρη κρέας» των βιομηχάνων, 
των τραπεζιτών, των εφοπλιστών... Σαν να μετράνε όλοι αυ-
τοί και το δίφραγκο στο βενζινάδικο, όπως κάνει η συντριπτική 
πλειοψηφία του λαού. Παρεμπιπτόντως, τα 22 λεπτά έκπτωση 
ανά λίτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ίσα με το «καπέ-
λο» που παίρνει η τιμή της βενζίνης σχεδόν κάθε βδομάδα. Που 
σημαίνει ότι δεν καλύπτει ούτε το κόστος μετακίνησης με άδειο 
ρεζερβουάρ μέχρι το βενζινάδικο...

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΟΛΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2022
Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Σωματείου μας στα πλαίσια των εκδηλώσεων που τόσο μας 
έλειψαν τα τελευταία δύο χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη τα απαραί-
τητα ακόμα υγειονομικά μέτρα, ξεκινά τη διοργάνωση εκδρομής στο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΩΝ. Αναχώρηση από 
την Καρόλου ώρα 7.30π.μ.,  με στάση για καφέ στο Λουτράκι, στη συ-
νέχεια επίσκεψη στον ΟΣΙΟ ΠΑΤΑΠΙΟ, φτάνουμε στη λίμνη ΒΟΥΛΙ-
ΑΓΜΕΝΗΣ παραμονή για φαγητό και το απόγευμα επιστρέφουμε στην 
Αθήνα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ: 
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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Στη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ πρόεδρος τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση 
της ΝΔ, ο κ. Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, καθηγητής παραγωγής και 

μεταφορών στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όπως θα θυμούνται οι σιδηρο-
δρομικοί, ο κ. Ζηλιασκόπουλος διετέλεσε πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπου 
προετοίμασε το ξεπούλημά της που το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ.  Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. 

Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ
ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Απίστευτη πρόκληση από τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Γεώργιο Στάσση που 
αμείβεται με 360.000 ευρώ το χρόνο, αποφάσισε να κάνει δώρο στον 

εαυτό του και στα υπόλοιπα μεγαλοστελέχη της ΔΕΗ 16 εκατομμύρια ευρώ, 
την ώρα που οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα βογκάνε 
από το ύψος των λογαριασμών της ΔΕΗ  που όχι μόνο δεν μπορούν να 
πληρώσουν αλλά δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν τα απαραίτητα για να 
βγάλουν το μήνα. Η ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ είναι τεράστια για την 
προκλητική αυτή κατάσταση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ BONUS

Παρακολουθείστε περισσότερα
και άμεσα νέα στις σελίδες

της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στο διαδίκτυο
www.trenotita.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Όπως ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου, αυτό το μήνα εξετά-
ζονται και θα χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει 
στο Ταμείο την οριστική απόφαση της συνταξιοδότησης τον Γενάρη του 2022. 
Αυτό δεν ισχύει για τους συναδέλφους που υπάρχουν προβλήματα με τα δικαι-
ολογητικά τους.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Για τους συναδέλφους που έφυγαν στη σύνταξη μετά την 1 Σεπτέμβρη 2013 και 
δεν έχουν υπολογιστεί οι δευτερεύουσες απολαβές του εφάπαξ, αυτό το μήνα 
εξετάζονται και χορηγούνται οι δευτερεύουσες απολαβές στους συναδέλφους 
που πήραν το εφάπαξ τον Οκτώβρη 2017. 
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που έκαναν ένσταση εκπρόθεσμα και αυτούς 
που δεν έκαναν καθόλου, να είναι προσεχτικοί γιατί διάφοροι τους λένε να πάνε 
σε δικηγόρους κ.λ.π., δεν χρειάζεται να πάνε πουθενά διότι τις δευτερεύουσες 
απολαβές θα τις πάρουν με τη σειρά τους όλοι όπως έχουν βγει τα εφάπαξ. Το 
Σωματείο θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ – ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αλλάξει τον τρόπο αποζημίωσης των ασφαλισμένων για την 
αγορά ακουστικών και γυαλιών οράσεως. 
Για τα ακουστικά, ο ασφαλισμένος καταβάλει μόνο το ποσό συμμετοχής (αν 
υπάρχει) και το συμβεβλημένο κατάστημα αναλαμβάνει τη διαδικασία είσπρα-
ξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Η επιδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι 450 ευρώ, για κάθε 4 χρόνια. 
Για τα γυαλιά οράσεως, ο ασφαλισμένος υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά, 
μαζί με την απόδειξη του καταστήματος οπτικών, ηλεκτρονικά στη σελίδα του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. https:/eopy you.gov.gr στο πεδίο «φάκελος υγείας» και τα χρήματα 
κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος. 
Η επιδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι 100 ευρώ για κάθε 4 χρόνια, και κάθε 2 χρόνια 
για τα παιδιά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το περιβόητο πακέτο «ελάφρυνσης» για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στο 
ηλεκτρικό ρεύμα, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα 

νέα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια ουσιαστικά μετατρέπουν 
τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους 
φόρους και περικοπές για το λαό, αφού η όποια ελάφρυνση των λογαριασμών 
ρεύματος θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λαϊκά 
νοικοκυριά. 
Με αυτόν τον τρόπο ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, το λαϊκό νοικοκυριό, είτε 
ως καταναλωτής είτε ως φορολογούμενος, θα συνεχίσει να ματώνει για τα κέρδη 
των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών που μεταφέρουν αμερικάνικο φυσικό 
αέριο, αλλά και για να επιδοτείται με πακτωλό χρημάτων η πανάκριβη ηλεκτρο-
παραγωγή από το υγροποιημένο αέριο και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Η όποια ελάφρυνση θα αποδειχτεί τελικά χωρίς αντίκρισμα και μακριά από τις 
λαϊκές ανάγκες, πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολόγησε ότι 
οι τιμές στην ενέργεια θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν. Στην καλύτερη περί-
πτωση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν επιστροφή μικρού μέρους των μέχρι 
τώρα κλεμμένων από το λαϊκό εισόδημα, ενώ δεν ειπώθηκε το παραμικρό για 
τα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται λίγο πριν τους κοπεί το ρεύμα, 
ούτε φυσικά για εκείνα που ήδη τους έχει κοπεί.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέτρα είναι ενταγμένα στις δημοσιονομικές αντο-
χές της οικονομίας, προκειμένου να μη διαταραχθούν τα κέρδη των επιχειρημα-
τικών ομίλων και φυσικά αφήνουν στο απυρόβλητο τις αιτίες των ανατιμήσεων, 
δηλαδή την πολιτική απελευθέρωσης της Ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης, 
του «πράσινου new deal» και των ενεργειακών ανταγωνισμών. Και αποτελεί το 
λιγότερο κοροϊδία η κυβέρνηση να προσπαθεί να πουλήσει αυτά τα μέτρα ως 
μέτρα ανακούφισης, όταν οι παράγοντες και οι αιτίες που ευθύνονται για την 
ενεργειακή φτώχεια, τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια «ζουν και βασιλεύουν».

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


