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Να αποδοθούν σε όλους τους Συνταξιούχους
τα αναδρομικά του 11μήνου 2015-2016
δίχως δικαστικές αποφάσεις & προαπαιτούμενα
Σ

Από τη συγκέντρωση & πορεία της 24ης Ιουνίου 2022

Δώστε τώρα αυξήσεις
στις συντάξεις!
Χιλιάδες συμμετείχαν στο μεγάλο πανελλαδικό
συλλαλητήριο που οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές Οργανώσεις στην Αθήνα 24/6/2022

Δ

υνατά και αποφασιστικά ακούστηκε η φωνή χιλιάδων συνταξιούχων την Παρασκευή 24/6/2022 από το κέντρο της Αθήνας, στα Προπύλαια, στη μεγάλη
πανελλαδική κινητοποίηση που οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις. Το μήνυμα «Δώστε τώρα αυξήσεις στις συντάξεις. Απαιτούμε ζωή
με αξιοπρέπεια!» υψώθηκε από χιλιάδες στόματα. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες χιλιάδες ήταν οι συνταξιούχοι που βρέθηκαν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της
χώρας μας, την Αλεξανδρούπολη και τη Δράμα, την Κρήτη και την Καλαμάτα,
τα Γιάννενα και την Κοζάνη, την Καβάλα και τη Λάρισα, τη Ρόδο, τον Πύργο
και τη Ζάκυνθο.
«Δεν θα μας πεθάνετε! Αντιστεκόμαστε σε κάθε πολιτική που τσακίζει τη ζωή
μας», έγραφε ένα από τα πανό των συγκεντρωμένων, στέλνοντας την προειδοποίηση πως το αγωνιστικό κίνημα των συνταξιούχων δεν το βάζει κάτω, θα
συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να παλεύει για τα δίκαια αιτήματά τους, να
είναι καρφί στο μάτι της πολιτικής εξουσίας.
Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλε με την κεντρική ομιλία ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, εκ μέρους της ΣΕΑ,
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πάλι εδώ, στον δρόμο του αγώνα, μέσα
σε δύσκολες συνθήκες γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν ανεχόμαστε να μας
κόβουν, όλες οι κυβερνήσεις, ό,τι με τον μόχθο μιας ζωής αποκτήσαμε και να μας
κοροϊδεύουν και από πάνω κάθε φορά προεκλογικά. Η ζωή μας, όπως και των
παιδιών μας, δεν χωράει στο πλαίσιο μιας πολιτικής που προκαλεί την ακρίβεια,
την εμπορευματοποίηση της Υγείας, την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης». Και
αναρωτήθηκε: «Γιατί αυξάνονται οι τιμές; Για να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Μας μιλάνε για την ανάπτυξη. «Πνιγήκαμε» και
φέτος στους τουρίστες λένε. Ομως, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να πάνε ούτε
μέχρι το χωριό τους, ενώ τα παιδιά μας που δουλεύουν στο «τουριστικό θαύμα»
παίρνουν μισθούς πείνας...».
«Βρισκόμαστε στον δρόμο, γιατί δεν αντέχουμε άλλο την ακρίβεια. Απαιτούμε
να ζούμε με τις συντάξεις μας που τις πληρώσαμε με 35 και 40 χρόνια δουλειάς», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, πρόεδρος του
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την πεπατημένη των μνημονιακών νόμων και της κάλυψης των σκληρών περικοπών στις συντάξεις που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, από όλες
τις κυβερνήσεις, κινείται και η απόφαση 1403-7/2022 του Συμβουλίου Επικρατείας, που αφορά την προσφυγή συνταξιουχικών σωματείων για τα αναδρομικά
του 11μηνου Ιούνης 2015 - Μάης 2016 στις περικοπές επικουρικών συντάξεων
και των Δώρων. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4714/2020 η κυβέρνηση της ΝΔ
απέδωσε μόνο τα αναδρομικά στις κύριες συντάξεις για το 11μηνο και αυτά άτοκα, ενώ αρνήθηκε να αποδώσει τις περικοπές στα Δώρα των συντάξεων και στις
επικουρικές, στερώντας σύμφωνα με εκτιμήσεις από τους συνταξιούχους ποσό περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Σχολιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ, η οποία μάλιστα επικαλείται το «δημόσιο
συμφέρον», παραγράφοντας με μια μονοκονδυλιά το αναφαίρετο δικαίωμα των
συνταξιούχων σε αξιοπρεπή διαβίωση, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις επισημαίνουν ότι για μια ακόμη φορά με τη συμβολή και την προσφυγή
διάφορων μεγαλοδικηγορικών γραφείων, που δήθεν κόπτονται για τους συνταξιούχους, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας νομιμοποιεί και βγάζει συνταγματικό
όλο το αντιασφαλιστικό αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, όλων των κυβερνήσεων, που με αυτό κατακρεουργήθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές και τα δικαιώματα
των συνταξιούχων στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Η πρόσφατη απόφαση, η οποία βγαίνει μετά από ενάμιση χρόνο καθυστέρηση,
αφορά την καταβολή των αναδρομικών στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα
του 11μηνου 2015-2016, ουσιαστικά υιοθετεί όλο το σκεπτικό του νόμου 4714/20
και βγάζει όλες του τις διατάξεις συνταγματικές. Με αυτόν τον τρόπο ό,τι μέχρι
σήμερα αντιασφαλιστικό έχει ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις, βγαίνει συνταγματικό. Διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε αυτούς που έχουν ασκήσει προσφυγή
και σε αυτούς που δεν έχουν ασκήσει.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους σε όλη αυτή την απαράδεκτη απόφαση και καλούν την κυβέρνηση
να σταματήσει αυτή την τακτική και πρακτική και άμεσα με πολιτική απόφαση
να αποδώσει σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά του 11μηνου 20152016 που αφορούν τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των δώρων,
δίχως δικαστικές αποφάσεις και προαπαιτούμενα. Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» δηλώνει ότι
ο εμπαιγμός του ΣτΕ και της κυβέρνησης δεν θα περάσει.

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στον ΟΣΕ
για τη μη καταβολή των οφειλόμενων από την
προσαύξηση της σύνταξης κατά 75% λόγω
εργασίας κατά τις Κυριακές και Αργίες

Το εξώδικο που επιδόθηκε στον ΟΣΕ και στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του, Σπυρίδωνα Πατέρα αναφέρει τα εξής:
Όπως σας είναι γνωστό, δυνάμει της υπ`αριθ. 1693/2002 τελεσιδίκου δικαστικής
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκαν σημαντικά
χρηματικά ποσά σε μέλη του Συλλόγου μας για το θέμα της προσαύξησης κατά
ποσοστό 75% της εργασίας μας κατά τις Κυριακές και Αργίες, νομικό ζήτημα
που έχει κριθεί πολλαπλώς δια τελεσιδίκων- εφετειακών δικαστικών αποφάσεων, στις οποίες έχετε συμμορφωθεί και έχετε καταβάλει τα οφειλόμενα σε εκατοντάδες εργαζομένους και συνταξιούχους συναδέλφους μας.
Είναι επομένως ακατανόητο για εμάς το γεγονός ότι αρνείστε να συμμορφωθείτε και να καταβάλλετε τα οφειλόμενα που έχουν επιδικασθεί στα μέλη του
Συλλόγου μας δια της ανωτέρω αποφάσεως, παρά τις πολλαπλές και επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας και ενώ δια του πληρεξουσίου δικηγόρου
μας, Φωτίου Ε. Λαγγούση, οι δικαιούχοι σας έχουμε δηλώσει ότι αποδεχόμαστε
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να λάβουμε τα επιδικασθέντα χρηματικά ποσά άτοκα και κατόπιν εκκαθάρισης
από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι εντός του έτους 2020 ο Οργανισμός πλήρωσε τους δικαιούχους της υπ`αριθ. 5763/2001 τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως του ΙΔΙΟΥ
Δικαστηρίου, με το ΙΔΙΟ ακριβώς νομικό θέμα, για το ΙΔΙΟ χρονικό διάστημα
και με την ΙΔΙΑ ειδικότητα υπαλλήλων (Μηχανοδηγοί).
Επισημαίνουμε ότι έχουμε αιτηθεί την εκτέλεση και πληρωμή της ως άνω αποφάσεως ήδη από την 20/4/2021, δια της υπ`αριθ.πρωτ. 9143917/20-4-2021 αιτήσεως μας, στην οποία ουδέποτε λάβαμε απάντηση, και εν συνεχεία υποβάλλαμε
νέα αίτηση την 26/11/2021, την οποία και αυτή την αγνοήσατε, με αποτέλεσμα
να μην δυνάσθε να επικαλείσθε την παρέλευση 20ετιας από την έκδοση της ως
άνω αποφάσεως, των τοιούτων ισχυρισμών καθισταμένων σκοπίμων, δολίων
και καταχρηστικών, λόγω της υπαίτιας από εσάς καθυστέρησης και απραξίας,
ενώ μας είχατε δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι θα συμμορφωθείτε στην
ως άνω απόφαση όπως είχατε πράξει με πολλές άλλες αντίστοιχες του ιδίου νομικού θέματος.
Είναι δε προφανές ότι μη συμμορφούμενοι με την ως άνω απόφαση και συμμορφούμενοι σε πλήθος άλλων, προβαίνετε σε ΔΕΙΝΩΣ δυσμενή και αδικαιολόγητα διακριτική μεταχείριση εις βάρος μας γεγονός το οποίο μας προκαλεί εύλογα
ερωτηματικά για το χειρισμό ειδικά του δικού μας ζητήματος.
Επειδή η ανωτέρω αναφερόμενη συμπεριφορά σας εκθέτει, είναι πρόδηλα άδικη, παράνομη, κακόπιστη και καταχρηστική, αγνοεί δε και παραβιάζει τους ορισμούς της ως άνω δικαστικής αποφάσεως και των παγίων νομολογιακών παραδοχών για το εν λόγω ζήτημα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας για την αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας μας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για άλλη μια φορά για την παράνομη συμπεριφορά
σας και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ΑΜΕΣΑ συμμορφωθείτε στους ορισμούς της
υπ`αριθ. 1693/2002 τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταβάλλετε τα νομίμως οφειλόμενα στους δικαιούχους
του Συλλόγου μας και βεβαίως σε όλους του δικαιούχους συναδέλφους μας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
& ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ

Μ

ιλώντας για τις εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας, που περιλαμβάνουν
τη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, με
συμμετοχή 30% άμεσα από τους ασθενείς, συν την ιατρική αμοιβή, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει
αυτό το μέτρο επειδή ...το θέλουν οι ασθενείς! «Ο περισσότερος κόσμος τον
χειρουργό του θέλει να τον ανταμείψει, να του δώσει μια αμοιβή», ήταν το σχόλιό της. Θυμάστε εκείνους τους ανεκδιήγητους γιατρούς που τους τσάκωναν
με το φακελάκι στο χέρι και έλεγαν «τι φταίω εγώ, ο ασθενής ήθελε να μου το
δώσει»; Αυτό ακριβώς κάνει τώρα και η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει άλλη
μια επιχειρηματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου, προσθέτοντας νέους
κρίκους στην αλυσίδα της εμπορευματοποίησης της Υγείας με ευθύνη όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζει αισχρά τα χειρουργεία επί πληρωμή ως επιλογή των ασθενών, κρύβοντας βέβαια ότι οι λίστες
αναμονής έχουν φτάσει στον ουρανό, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, και ότι υπάρχουν επεμβάσεις που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, με αποτέλεσμα όσοι τις
έχουν ανάγκη να κόβουν και από τα τελείως αναγκαία για να βρουν την υγεία
τους. Αντί να ψάχνουν πέτρα να κρυφτούν για την εγκληματική πολιτική τους
στην Υγεία, προκαλούν τον λαό που υποφέρει, διαφημίζοντας τις επιδόσεις - τις
δικές τους και όλων των προηγούμενων - στη μετατροπή των νοσοκομείων σε
σούπερ μάρκετ Υγείας, όπου διαλέγεις όποιο προϊόν και υπηρεσία θέλεις ανάλογα με το πόσο αντέχει το πορτοφόλι σου.

Σ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

την ετήσια έκθεση για τα συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών – μελών
του, ο Οργανισμός δίνει σήμα για αύξηση των ορών ηλικίας στην Ελλάδα
κατά τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, εκτιμά πως εξ’ αιτίας της αύξησης του
προσδόκιμου ζωής τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να αυξηθούν
κατά 2,8 έτη. Βέβαια. οι κυβερνήσεις, αρχίζοντας ήδη από το 2010, έχουν
σπεύσει να συνδέσουν το προσδόκιμο ζωής με την αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης, ο οποίος σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΟΣΑ θα τεθεί σε
εφαρμογή το 2024, ακολουθώντας κατά γράμμα τις συνταγές της ΕΕ και του
ΣΕΒ. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν, πρέπει να οργανώσουν την
πάλη τους για να αντικρούσουν τα μέτρα που τους ετοιμάζουν.
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Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών ο οποίος κατήγγειλε
τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, η οποία δεν αποδίδει στους συνταξιούχους ούτε
το 0,5% του ΑΕΠ που η ίδια νομοθέτησε, ενώ την ίδια ώρα από τα τηλεοπτικά
παράθυρα οι υπουργοί διαφημίζουν τις δήθεν αυξήσεις στις συντάξεις, τα αναδρομικά κ.λπ.
Για την «ακρίβεια, με τις φοβερές αυξήσεις που έχουν υποβαθμίσει τη ζωή των
συνταξιούχων», μίλησε ο Ηλίας Ηλιόπουλος, πρόεδρος των Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου, σημειώνοντας ότι «είναι απαράδεκτη και
άδικη η νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, επικίνδυνη η πολιτική για τις
επικουρικές συντάξεις και βάρβαρος ο νέος τρόπος φορολόγησης των αναδρομικών...».
«Μας ξερίζωσαν την αξιοπρέπεια. Διέλυσαν τον ΕΦΚΑ. Δεν έλυσαν κανένα
πρόβλημα, ούτε αυτό των εκκρεμών συντάξεων», κατήγγειλε στον χαιρετισμό
του ο Γιώργος Πεπόνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων
ΕΛΤΑ, και πρόσθεσε: «Παρέδωσαν στα κοράκια της αγοράς την επικουρική σύνταξη, για να μην πάρουν σύνταξη ούτε τα παιδιά μας. Επικαλούνται τα δημοσιονομικά, αλλά στους έχοντες και κατέχοντες μοιράζουν κρατικό χρήμα...».
Τους συνταξιούχους που ήρθαν από την επαρχία, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, χαιρέτισε ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ, χαρακτηρίζοντας τη μαζική παρουσία τους στο συλλαλητήριο «πραγματική παλικαριά», ενώ κατήγγειλε πως η ακρίβεια είναι τέτοια που οι κατώτατες
συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Τέλος, τη συγκέντρωση χαιρέτισε η Γιώτα Τσακούλια, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων, η οποία τόνισε τη σημασία του αγώνα και θυμίζοντας τη φράση
του Μπρεχτ, είπε πως μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται είναι χαμένοι.
Αμέσως μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία η οποία κατέληξε
στη Βουλή, όπου αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων επέδωσε στα κόμματα το υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Εκεί ο Δήμος
Κουμπούρης, εκ μέρους της ΣΕΑ, ενημέρωσε τους διαδηλωτές ότι σε επικοινωνία που υπήρξε με το γραφείο του πρωθυπουργού - ο οποίος βρισκόταν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ - θα οριστεί μέσα στη βδομάδα συνάντηση μαζί του, όπως
είχαν ζητήσει από τις 6 Ιούνη οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
Οταν η πορεία έφτασε έξω από το υπουργείο Εργασίας οι διαδηλωτές έκαναν
μια στάση φωνάζοντας συνθήματα κατά της συνολικής αντεργατικής - αντιασφαλιστικής κυβερνητικής πολιτικής. Εκεί κατήγγειλαν το γεγονός πως η ηγεσία του υπουργείου αρνείται εδώ και τρία χρόνια να συναντηθεί με τους γνήσιους εκπροσώπους 2,5 εκατ. συνταξιούχων, ενώ συνεχίζεται από την κυβέρνηση η
μη απόδοση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της εισφοράς των 20 λεπτών που
παρακρατείται από τους συνταξιούχους με στόχο να τις στραγγαλίσουν οικονομικά και να παρεμποδίσουν τη δράση τους.
Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις τους, επιστροφή της 13ης
και της 14ης σύνταξης, κατώτατη σύνταξη 650 ευρώ. Επίσης, την άμεση έκδοση συντάξεων και να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές
εταιρείες που τα διαχειρίζονται, να χορηγηθούν τα εφάπαξ και οι επικουρικές
συντάξεις που καθυστερούν πολύ. Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών
στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει και να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας
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Επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για το νέο τρένο ΕΤR & το δικαίωμα των
συνταξιούχων σιδηροδρομικών να ταξιδεύουν μ’ αυτό

Συνάντηση Συνταξιουχικών Οργανώσεων
με τον Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημ. Κουτσύμπα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Mr. Dario Lo Bosco και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Mr. Maurizio Capotorto.

Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά στον αγώνα για αύξηση
των συντάξεων εδώ και τώρα

Κύριοι,
Στις 15/5/2022 ενημερωθήκαμε με χαρά, από
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για το πρώτο
δρομολόγιο που πραγματοποιήθηκε με το νέο
τρένο ΕΤR, μειώνοντας
τη διαδρομή Αθήνα –
Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες
και 55 λεπτά. Αυτό το γεγονός, το θεωρήσαμε ως προάγγελο καλών ειδήσεων
για τον πολύπαθο Σιδηρόδρομο της χώρας μας.
Διαβάσαμε επίσης με προσοχή και την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ η οποία
αναφέρει ότι: «….. η Εταιρεία μένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της για αναβαθμισμένες, ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, ………
εγκαινίασε τις αμαξοστοιχίες ETR για ένα ξεκούραστο και γρήγορο ταξίδι με
ανέσεις, ……..βελτιώνοντας την ταξιδιωτική εμπειρία….. αποτελώντας το ξεκίνημα της νέας εποχής για τον ελληνικό σιδηρόδρομο…….».
Φανταστείτε όμως την έκπληξή μας, όταν ενημερωθήκαμε από αγανακτισμένα
μέλη του Συνδέσμου μας, ότι οι συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί, έχουν αποκλειστεί από τη χρήση τους, με τη μικρή διευκόλυνση που είχαν. Διευκόλυνση που
δε μας χαρίστηκε αλλά μας δόθηκε, ως αναγνώριση των θυσιών μας, ως εν ενεργεία Σιδηροδρομικοί από όλες τις προηγούμενες Διοικήσεις του Σιδηροδρόμου.
Ως πρώην Σιδηροδρομικοί και νυν Συνταξιούχοι, πιστεύαμε ότι δε θα τύχουμε
της ίδιας μεταχείρισης και από τη σημερινή Διοίκηση της Εταιρείας κι ότι θα
μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και με αυτό το τρένο, για να απολαύσουμε κι εμείς
την πρόοδο και την ανάπτυξή του.
Θυμίζουμε στην τωρινή Διοίκηση ότι δεν πέρασε πολύ καιρός από τότε που
δώσαμε πραγματικό αγώνα (με την παλαιότερη Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και
πετύχαμε το αυτονόητο, όσον αφορά τις μετακινήσεις μας και την έκδοση των
νέων υπηρεσιακών σιδηροδρομικών ταυτοτήτων για τους συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά).
Σας γνωρίζουμε δε, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμπολήσουμε αυτό το
ελάχιστο τελευταίο δικαίωμά μας και θα το υπερασπιστούμε με κάθε δυνατό
τρόπο.
Δεν προβλέφθηκε ούτε καν, αυτό που ισχύει και για τα υπόλοιπα τρένα όχι μόνο
της Ελλάδας αλλά γενικά της Ευρώπης.
Φαίνεται, ότι η νέα εποχή για τη χρήση των νέων τρένων και συνολικά η ανάπτυξή τους, αφορά μόνο το επιβατικό κοινό και όχι τους συνταξιούχους Σιδηροδρομικούς που όλα τα χρόνια της εργασιακής τους ζωής έδωσαν τα πάντα για τη
λειτουργία του Σιδηροδρόμου.
Αυτή την απόφαση της Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τη θεωρούμε απαράδεκτη.
Με δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία (ακρίβεια, συνεχείς αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, πόλεμος, ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση) κι ότι οι συνταξιούχοι, κάθε άλλο παρά υψηλό εισόδημα έχουν,
ώστε να μπορούν να πληρώνουν ολόκληρο το κόμιστρο, σας ζητούμε να ανακαλέσετε αυτήν την άδικη και απαράδεκτη απόφασή σας.
Φυσικά, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή στον ορισμό
συνάντησής μας, προκειμένου να σας πείσουμε από κοντά, για το δίκαιο της
άποψής μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Αδιανόητη η απόφαση της κυβέρνησης
για μάσκες και αντισηπτικά

Από 1/7/ 2022 ο συντελεστής ΦΠΑ πάει στο 24% από 6%

Τ

ην ώρα που το κύμα ακρίβειας σε Ενέργεια και είδη ευρείας κατανάλωσης
«καλπάζει», τσακίζοντας τα λαϊκά νοικοκυριά, η κυβέρνηση αποφάσισε να
επαναφέρει τον συντελεστή ΦΠΑ για μάσκες και αντισηπτικά από το 6% στο 24%!
Η απόφαση έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιούλη. Συγκεκριμένα, με τροπολογία
του υπουργείου Οικονομικών, ο ΦΠΑ επιστρέφει στο 24% για μάσκες προστασίας,
γάντια ιατρικής, αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, σαπούνια και άλλα προϊόντα για την ατομική υγιεινή.
Η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% αφορά επίσης την αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη,
η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και η καθαρή
αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο
95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση. Μάλιστα, οι αυξήσεις
αυτές, που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις τσέπες του λαού, έρχονται σε
περίοδο που τα κρούσματα του κορονοϊού σημειώνουν αύξηση καθημερινά, ενώ η
κυβέρνηση συνεχίζει το αφήγημα της «ατομικής ευθύνης» και παράλληλα προωθεί
μέσω του «νέου ΕΣΥ» κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομείων, απολύσεις συμβασιούχων από νοσοκομεία, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της Υγείας.

Μ

ε τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα συναντήθηκε την Τετάρτη 22/6/2022 αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων (ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - Δημοσίου - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ
ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, και ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και επικεφαλής του Εργατικού και
Συνδικαλιστικού Τμήματος της ΚΕ.
Ο Δ. Κουτσούμπας καλωσόρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ είναι στο πλευρό
των συνταξιούχων στους αγώνες που δίνουν όλο αυτό το διάστημα για τα δίκαια αιτήματά τους. Σχολίασε επίσης τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για την
ακρίβεια στα καύσιμα: «Δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Ούτε 1 ευρώ τη μέρα δεν είναι τα περιβόητα τελευταία μέτρα που
ανακοίνωσε».
Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους τόνισε: «Συνεχίζει
να εμπαίζει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι βρίσκονται τα τελευταία χρόνια
σε πολύ δύσκολη κατάσταση για την επιβίωσή τους - αφού είχαμε συνεχείς περικοπές συντάξεων, συνεχείς περικοπές σε άλλες παροχές, ακόμα και σε φάρμακα
και στην Υγεία, είχαμε και τις τελευταίες μεγάλες ανατιμήσεις, που δίνουν και
τη χαριστική βολή. Απ' αυτήν την άποψη το ΚΚΕ θα σταθεί στο πλευρό σας, θα
μπει μπροστά για να παλέψουμε για αύξηση εδώ και τώρα των καταβαλλόμενων
συντάξεων, για να έρθει η κατώτατη σύνταξη στα 650 ευρώ - και όχι στο αστείο
ποσό που βρίσκεται σήμερα, των 384 ευρώ - και να αποδοθούν, να εκδοθούν
όλες οι συντάξεις που καθυστερούν και να σταματήσει η κυβέρνηση αυτήν την
κοροϊδία με τα λογιστικά και άλλα τέτοια τερτίπια».

Νέο άλμα στο 12% πληθωρισμός και
ακρίβεια και νέα βουτιά στη φτώχεια για
τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους
Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να
εκτοξεύεται τον Ιούνη στο 12% και τα λαϊκά νοικοκυριά να βλέπουν το εισόδημα να εξανεμίζεται με συνοπτικές διαδικασίες, προσπαθώντας να καλύψουν
απλά βασικές ανάγκες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, η Ελλάδα έχει τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, με τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή
να φτάνει το 12%, από 10,5% που είχε φτάσει τον Μάη, ενώ παρουσιάζει και
την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση σε ένα μήνα με 2,5%. Το μέλλον προδιαγράφεται
ακόμα πιο δυσοίωνο: Σύμφωνα με προβλέψεις παραγόντων της αγοράς, τους
επόμενους μήνες θα υπάρξει και νέα κλιμάκωση στην ακρίβεια, αφού από αρχές
Αυγούστου θα εμφανιστούν νέες ανατιμήσεις σε μια σειρά από προϊόντα στα
ράφια των σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία δείχνουν την αλματώδη
αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου, που φτάνει τα 145,370 ευρώ η μεγαβατώρα, από 81,4 στις 8 Ιούνη. Αυτό συμπαρασύρει τις τιμές του ρεύματος, αλλά
και τις αναφορές της κυβέρνησης ότι οι επόμενοι λογαριασμοί θα είναι αισθητά
χαμηλότεροι. Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφεται
στην Εσθονία (22%), με 2η τη Λιθουανία (20,5%). 3η ακολουθεί η Λετονία με
19% και 4η η Σλοβακία με 12,5%. Μετά την Ελλάδα, ακολουθούν η Σλοβενία με
10,8%, το Βέλγιο με 10,5% και η Ισπανία με 10%, ενώ η Πορτογαλία είχε πληθωρισμό 9%. Μείωση του πληθωρισμού καταγράφει μόνο η Γερμανία, με 8,2%
από 8,7%. Ο πληθωρισμός είναι τετραπλάσιος από τον στόχο της ΕΚΤ και, όπως
αναφέρουν στις εκθέσεις τους, «κινδυνεύει να "κολλήσει" σε δυσάρεστα επίπεδα,
καθώς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι προσαρμόζουν τις τιμές και τις μισθολογικές τους συμπεριφορές στην πραγματικότητα». Η αγωνία τους βέβαια δεν είναι
για τον λαό που υποφέρει, αλλά για τις επιπτώσεις στην οικονομία, μπροστά
στο ισχυρό ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης. Γι' αυτό παίρνουν μέτρα «αποπληθωρισμού», όπως η αύξηση των επιτοκίων, που ακριβαίνει όμως τον δανεισμό για
κράτη, τράπεζες και επιχειρήσεις, ενώ αυξάνει και το κρατικό χρέος, το οποίο
φορτώνεται ξανά στον λαό. Συνολικά και τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το
«πηγάδι δεν έχει πάτο» για τον λαό που καλείται - και μέσα από την εκτόξευση
του πληθωρισμού - να πληρώσει ξανά.

ΣΕΛΙΔΑ - 4

ενοτητα

Λειτουργία και Δράση του
Παραρτήματος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
στην Φθιώτιδα
ΕΜΕΙΣ οι Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί της Φθιώτιδας, έχοντας αποφασίσει ομόφωνα από τις αρχές του 2020 και με την προτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου μας «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η
ΕΝΟΤΗΤΑ», ξεπερνώντας τον εγκλεισμό μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
αλλά και τις τυπικότητες και περιορισμούς του Καταστατικού, προχωρήσαμε ενωτικά και δημοκρατικά στη δημιουργία και λειτουργία του Τοπικού Παραρτήματος
Νομού Φθιώτιδας της ΕΝΟΤΗΤΑΣ.
Συλλογικά, ουσιαστικά, δημοκρατικά στις 25 Μαΐου 2022 εκλέξαμε Διοικητικό
Συμβούλιο και Προεδρείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε απαρτίζουν οι:
Πάτρας Γιάννης, Πρόεδρος
με αναπληρωματικά μελη τους
Κούλης Χρήστος, Γραμματέας
Δήμου Ιωάννη
Κυρίτσης Γιώργος, Αντιπρόεδρος
Πουλόπουλος Δημήτρη και
Αλέξιου Νίκος, Ταμίας
Ρούντο Βασίλειο
Θεοδοσίου Κώστας, Αν. Γραματέας
Αποφασίσαμε τη διεκδίκηση δημιουργίας χώρου για το Παράρτημα από τον ΟΣΕ
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας.
Στις 19 Ιουνίου 2022 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας παρευρεθήκαμε, χαιρετήσαμε και συνυπογράψαμε το ψήφισμα που εκδόθηκε στηρίζοντας τη διαμαρτυρία και διεκδίκηση Πολιτών και Φορέων της Δυτικής Λοκρίδας και Φωκίδας
για την επαναφορά και λειτουργική σύνδεση του τρένου από την παλιά γραμμή
του Μπράλλου.
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ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
ΝΩΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έ

φυγε από τη ζωή, νικημένος από
τον καρκίνο, την Τρίτη 28/6/2022,
σε ηλικία 66 ετών, ο Νώντας Θεοδωρόπουλος.
Ο συνάδελφος εργάστηκε στον ΟΣΕ ως
Μηχανοδηγός και είχε αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική και κοινωνική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος του Σωματείου
των Μηχανοδηγών και μέλος του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σιδηροδρομικών. Μετά τη συνταξιοδότησή του έγινε μέλος της «Ενότητας».
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/6/2022 στον τόπο καταγωγής
του στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας. Στο τελευταίο του ταξίδι τον αποχαιρέτησαν
πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι και εν ενεργεία. Στην κηδεία του συναδέλφου
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της «Ενότητας» Ραυτόπουλος Σωτήρης και αντιπροσωπεία του Τοπικού Παραρτήματος της «Ενότητας» Φθιώτιδας με τους συναδέλφους Πάτρα Γιάννη, Αλεξίου Νίκο, Θεοδοσίου Κώστα. Επίσης ο πρόεδρος
της ΠΟΣ Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, το μέλος του ΔΣ/ΟΣΕ εκπρόσωπος
των εργαζομένων Λεβέντης Θανάσης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Τσικαλάκης Νίκος και ο πρόεδροςς της ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Βασίλης
Ζαβογιάννης. Επικήδειο εκφώνησε, ο συνάδελφος συνταξιούχος Μηχανοδηγός
Ντάνος Νίκος. Αρνητικά σχολιάστηκε από τους συναδέλφους που συμμετείχαν
στην κηδεία, η απουσία εκπροσώπου του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ενότητας» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Επίσης πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την πρώτη μας μονοήμερη εκδρομή στο
Πήλιο και στο τρενάκι από τα Λεχώνια στις Μηλιές στις 25Ιουνίου 2022.

Από την εκδρομή που διοργάνωσε το σωματείο μας στο Λουτράκι, στον ΟΣΙΟ
ΠΑΤΑΠΙΟ και στη λίμνη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ την Κυριακή 29 Μαΐου 2022

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ

Όπως ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου, αυτό το μήνα εξετάζονται και θα χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει
στο Ταμείο την οριστική απόφαση της συνταξιοδότησης τον Μάρτη του 2022.
Αυτό δεν ισχύει για τους συναδέλφους που υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιολογητικά τους.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Παρευρεθήκαμε και αποχαιρετήσαμε στο τελευταίο ταξίδι του, το συντοπίτη μας
και συνάδελφο Επαμεινώνδα Θεοδώροπουλο, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών
Πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών αλλά και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. (από τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα.
Υποσχόμαστε ότι θα προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους συναδέλφους στις δυσκολίες αλλά και στα ευχάριστα.
Ενωτικά, αγωνιστικά, αναζητάμε τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων των συναδέλφων. Καλό καλοκαίρι και υγεία σε όλους.

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 Δεκέμβρη του 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι

Από εκδήλωση του Παραρτήματος Πιερίας στην Κατερίνη, στις 4 Ιουνίου 2022

