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Πραγματικές αυξήσεις σε όλες
τις συντάξεις και επαναφορά των δώρων

Συνέχεια στη σελίδα 2

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», μετά από δύο χρόνια 
πανδημίας, τονίζει την ανάγκη να ξαναβρεθούμε και σας καλεί να παρευ-
ρεθείτε στις εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2023, 
που θα γίνουν στις πόλεις:

ΑΘΗΝΑ:
Τρίτη 24/1/2023, ώρα 11.00΄ π.μ. στο Ξενοδοχείο ΝΟΒΟΤΕΛ (Λιοσίων 
& Μιχαήλ Βόδα 4)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Τρίτη 31/1/2023, ώρα 11.30΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΓΙΝΑ 
(Μοναστηρίου 19)
ΛΑΜΙΑ:
Πέμπτη 19/1/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στηΛέσχη Σιδηροδρομικών Λαμίας 
(στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας)
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
Παρασκευή 20/1/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στο ξενοδοχείο ΕΦΥΡΑ (EPHI-
RA) Εθνικής Αντιστάσεως 52
ΒΟΛΟΣ:
Τετάρτη 25/1/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΒΟΛΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 
(Ξενοφώντος και Θρακών)
ΛΑΡΙΣΑ:
Πέμπτη 26/1/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ 
(Ρούσβελτ 14) 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ:
Τετάρτη 1/2/2023, ώρα 11.00΄π.μ. στην ταβέρνα ΛΙΟΛΙΟΣ, 
περιοχή Ανδρομάχη, Σικελιανού 1 
ΠΑΤΡΑ:
Τρίτη 7/2/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ
(Αγίου Ανδρέα 16)
ΠΥΡΓΟΣ:
Τετάρτη 8/2/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στο ξενοδοχείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
(Πατρόκλου 12)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
Τετάρτη  8/2/2023, ώρα 7.00΄μ.μ., ταβέρνα ΚΡΗΝΗ, Ευαγγελιστρίας 40
ΤΡΙΠΟΛΗ:
Πέμπτη 9/2/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια ΣΑΛΕ
(πλατεία Άρεως)
ΑΡΓΟΣ:
Τρίτη 14/2/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στο Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΕΑΣ (πλατεία 
Αγ. Πέτρου)
ΔΙΑΚΟΦΤΟ:
Τετάρτη 15/2/2023, ώρα 11.00΄π.μ., στην Καφετέρια του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού

Συνάδελφοι,
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με την ευκαιρία της κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε για 
τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι, τόσο για 
τα γενικότερα όσο και για τα ειδικότερα ως σιδηροδρομικοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η κυβέρνηση, παριστάνοντας τον ταχυδακτυλουργό με τις περιβόητες «αυξή-
σεις» που θα δουν οι συνταξιούχοι από την αρχή του 2023. Πίνακες επί πινά-

κων και «παραδείγματα» με «διπλές και τριπλές» αυξήσεις. Το σλόγκαν «αυξήσεις 
στους συνταξιούχους» έχει γίνει μόνιμη επωδός, στην προσπάθεια της κυβέρνησης 
να κατασκευάσει ένα βολικό άλλοθι για το τσακισμένο εισόδημα των συνταξιού-
χων που επιβιώνουν με όλο και χειρότερους όρους. 
Πέρα από τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα, όμως, υπάρχει και η αλήθεια που «φωνά-
ζει» από μακριά. Γιατί, όσο κι αν καλεί η κυβέρνηση τους συνταξιούχους να ...ρά-
ψουν νέες τσέπες για να βάλουν τις αυξήσεις, αυτοί συνεχίζουν να μετράνε τερά-
στιες απώλειες εξαιτίας των πετσοκομμένων και «παγωμένων» συντάξεων εδώ και 
13 χρόνια, απ' όλες διαδοχικά τις κυβερνήσεις. Ακόμα και από τις τωρινές αυξήσεις 

Από τη συγκέντρωση της 12ης Δεκέμβρη 2022

Μεγάλη κινητοποίηση Συνταξιούχων
για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις

Οι συνταξιούχοι, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα 
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, τη Δευτέρα 12 του 

Δεκέμβρη 2022 συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια, όπου στη συνέχεια πορεύτη-
καν στο υπουργείο Οικονομικών, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Εδώ και τώρα, 
δώστε μας τα δώρα» και «Οι συνταξιούχοι δε σκύβουν το κεφάλι, στο δρόμο 
του αγώνα αντίσταση και πάλη».
Απαιτούν την άμεση καταβολή των πληρωμένων δώρων, την ενσωμάτωση της 
προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες αποδοχές, να δοθεί αύξηση μετά από 13 
χρόνια σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Επίσης, απαιτούν αύξηση 
της εθνικής σύνταξης στα 650 ευρώ, από τα 360€ και 384 ευρώ που είναι σήμερα. 
Διεκδικούν ακόμη να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο σύστημα 
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Υγείας με άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, να προσλη-
φθεί προσωπικό στον ΕΦΚΑ, να εκκαθαριστούν και να αποδοθούν στους δικαι-
ούχους το συνολικό ποσό των συντάξεών τους, κύριας, παράλληλης, διαδοχικής, 
εφάπαξ, επικουρικής. Περνώντας έξω από το υπουργείο Εργασίας, οι συνταξιού-
χοι είπαν τα «αγωνιστικά κάλαντα» στον υπουργό Εργασίας, καταγγέλλοντας 
ότι μέχρι τώρα δεν έχει δεχθεί την αντιπροσωπεία τους ούτε μια φορά.Μιλώντας 
στα Προπύλαια οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα έθεσαν τις 
διεκδικήσεις και το πλαίσιο αιτημάτων τους. Στη συγκέντρωση μίλησαν οι Χρή-
στος Κολοβός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ο Θανάσης 
Παπαγεωργίου, από την Ομοσπονδία Πολιτικών Υπαλλήλων Δημοσίου, ο Γι-
ώργος Πεπόνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, η 
Παναγιώτα Τσακούλια πρόεδρος του ΣΣ Δικηγόρων, ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, 
πρόεδρος του ΠΣΣ Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», ο Σωτήρης Παπαπανα-
γιώτου, γενικός γραμματέας των συνταξιούχων του ΝΑΤ, ο Κώστας Τζατζάνης, 
από τους συνταξιούχους Μηχανικούς και ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Οι συνταξιούχοι τόνισαν ότι η σημερινή κινη-
τοποίηση αποτελεί την κορύφωση ενός κύκλου αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
που έγιναν πανελλαδικά και παράλληλα η απαρχή για νέες κινητοποιήσεις για 
την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Το δικό τους παρόν έδωσαν και 
τα μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ».

Ενότητα: Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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Υπεύθυνος έκδοσης, Πρόεδρος: Σωτήρης Ραυτόπουλος  Μέλη Δ.Σ.: Θεόδωρος Βελέ-
ντζας (Αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Ρούσσος (Γεν. Γραμματέας), Αθανάσιος Μελούδης 
(Ταμίας) Κωνσταντίνος Σουρμελής, Παναγιώτης Φωτιάδης, Χρήστος Κούλης

Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ»

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» τίμησε την Επέτειο
της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις και επαναφορά των δώρων

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ», τιμώντας τα 49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου, όπως κάθε χρόνο, έδωσε το παρόν της στο χώρο του Πολυτεχνείου και 

αντιπροσωπεία της που την αποτελούσαν ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, 
ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Ρούσσος, ο Ταμίας Θανάσης Μελούδης, κα-
θώς και συνάδελφοι μέλη, καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων της 
εξέγερσης. 
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:
«49 Χρόνια μετά, τα συνθήματα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και της αντι-
δικτατορικής πάλης του λαού παραμένουν επίκαιρα και δείχνουν το δρόμο για 
ακόμα πιο αποφασιστικούς, μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες για αξιοπρεπή 
ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Ο εορτασμός της 17ης του Νοέμβρη δεν είναι απλά 
ημέρα μνήμης. Είναι μέρα δράσης και οργανωμένου αγώνα... Ο Νοέμβρη δείχνει 
πως σε κάθε «δύσκολο χειμώνα» ο λαός μπορεί να επιβάλει το δίκιο του, με την 
οργανωμένη δύναμή του. Το Νοέμβρη του 1973, ο λαός βγήκε στο προσκήνιο και 
σήκωσε το αγωνιστικό του ανάστημα ενάντια στη Χούντα των συνταγματαρχών, 
στα εγχώρια και ξένα στηρίγματά της, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Τότε κάποιοι έλεγαν 
«η Χούντα είναι πανίσχυρη» ενώ άλλοι «συμβούλευαν» το λαό και τη νεολαία να 
περιμένουν, την «αλλαγή εκ των έσω» κ.ά.  Η ιστορία όμως τους διέψευσε. Ο λαός 
με τους αγώνες και τις θυσίες του, απέδειξε ότι η δύναμη είναι στην οργάνωση, 
στη συμπόρευση των νέων με το εργατικό κίνημα. Αυτά τρόμαξαν τη Χούντα, 
αυτά τρομάζουν πάντα τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όσους θέλουν το λαό, τους 
νέους ανθρώπους στην «αναμονή» και όχι πρωταγωνιστές στην πάλη για ζωή που 
έχουν ανάγκη». 

7,75% από 1/1/2023 που δεν καλύπτει ούτε τον επίσημο πληθωρισμό, αποκλείο-
νται «εκ προοιμίου» κοντά στο 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, που δεν θα πάρουν 
ούτε σεντ παραπάνω, καθώς όσοι έχουν «προσωπική διαφορά» θα συμψηφίζεται 
με την αύξηση αυτή. Στις επικουρικές συντάξεις επίσης δεν προβλέπεται ούτε ένα 
ευρώ αύξηση, ενώ πολλοί συνταξιούχοι, που η κυβέρνηση προκλητικά τους κα-
τατάσσει στους «τυχερούς», θα βάλουν στην τσέπη τους μόλις μερικά παραπάνω 
ευρώ, ίσα για έναν καφέ τη μέρα!
Αυτό επιβεβαιώνει και ο προϋπολογισμός του 2023: Οι συνολικές μεταβιβάσεις του 
κράτους προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνονται το έτος 2023 
κατά 243 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ακόμα και οι συ-
νταξιούχοι που θα δουν μερικά ευρώ παραπάνω στους λογαριασμούς τους, θα τα 
επιστρέψουν στο κράτος μέσω της φορολογίας μέχρι να βγει η χρονιά! Κι αν περισ-
σέψει κάτι, θα το «ρουφήξει» ο πληθωρισμός που καλπάζει, εκτοξεύοντας τις τιμές 
σε βασικά αγαθά, τόσο που η σύνταξη να μην φτάνει ούτε για το πρώτο 15ήμερο!
Αυτή είναι λοιπόν η «μεγάλη εικόνα» του μόνιμου «Γολγοθά» για εκατοντάδες χιλι-
άδες συνταξιούχους, που η ζωή τους χειροτέρευσε κι άλλο με τις δραματικές περι-
κοπές των πρώτων μνημονίων και την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την 
κατάργηση του ΕΚΑΣ και την «προσωπική διαφορά».
Το Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» διεκδικεί την άμεση καταβολή των πληρωμέ-
νων δώρων μας, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες απο-
δοχές ώστε όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν την αύξηση του 7,75%, την έκδοση των 
παράλληλων συντάξεων που εκκρεμούν εφτά χρόνια, την καταβολή σε όλους τους 
συνταξιούχους των αναδρομικών του 11μηνου για τα δώρα και τις επικουρικές 
συντάξεις, κατώτερη σύνταξη 650 ευρώ, να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση του 
δημόσιου συστήματος υγείας με άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Για την διεκδίκηση των παραπάνω απάντηση δίνει μόνο ο αγώνας των 
ίδιων των συνταξιούχων μέσα από τα Σωματεία τους. Για μια ζωή με φροντίδα και 
αξιοπρέπεια για την οποία δούλεψαν επί δεκαετίες και δεν χρωστάνε σε κανέναν. 

Μεγάλη κινητοποίηση Συνταξιούχων
για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
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Μέλη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με το πανό στη συγκέντρωση της 12/12/2022

Το Σάββατο 17/12/2022 ψηφίστηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές ο 
προϋπολογισμός του 2023. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές καθώς έλει-

πε από τη Βουλή ο Ανδρέας Πάτσης.
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023, προδιαγράφει την κλιμάκωση της αντι-
λαϊκής επίθεσης σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, ακρίβειας, ενεργειακής 
κρίσης, φτώχειας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας, για τους συνταξιούχους και 
τα λαϊκά στρώματα.
Εντελώς ενδεικτικά: 1) Το σύνολο των φόρων και των χαρατσιών που θα επι-
βαρύνουν τα νοικοκυριά φτάνει τα 56,7 δισ. ευρώ, και σίγουρα αυτές οι προ-
βλέψεις θα ξεπεραστούν, αφού ο πληθωρισμός και η ακρίβεια θα συνεχίσουν 
να εξαϋλώνουν το λαϊκό εισόδημα 2) Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 
2 δισ. ευρώ, ενώ διατηρείται η βαθιά αντιλαϊκή αναλογία άμεσων και έμμεσων 
φόρων 3)  Παγώνουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων 4) Παγώνουν οι δα-
πάνες για την Υγεία 5) Μειώνονται οι δαπάνες για τα οικογενειακά επιδόματα, 
τα επιδόματα ΑμεΑ, τα στεγαστικά, το επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος 6) Οι δαπάνες για συντάξεις, που εμφανίζονται αυξημένες κατά 527 
εκατ. ευρώ, όταν η συνολική δαπάνη για τους συντάξεις θα αυξηθεί κατά 1,428 
δις ευρώ λόγω της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων μέσα στο 2023, της 
επιτάχυνσης απόδοσης των εκκρεμών συντάξεων και της αύξησης κατά 7,75% 
μόνο στις κύριες συντάξεις, ποσοστό βέβαια που δεν καλύπτει ούτε τον επί-
σημο πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος αναλαμβάνει μόνο το 1/3 της 
αύξησης της σχετικής δαπάνης και το υπόλοιπο θα μετακυλιστεί όπως πάντα 
στις πλάτες των ασφαλισμένων. Μάλιστα, στην περίπτωση των επικουρικών 
συντάξεων δεν θα έχουμε ούτε ονομαστική αύξηση καθώς η συνολική δαπάνη 
μειώνεται από τα 4,058 δις ευρώ στα 4,045 δις ευρώ, αλλά στην πράξη η μείωση 
των επικουρικών συντάξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού μέσα στο 2023 θα 
αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
ο προϋπολογισμός του 2023
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Ξεκίνησε η επεξεργασία των εκκρεμών αιτημάτων 
ανάκλησης συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Η επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» προς τη Γενική Διευθύ-
ντρια Απονομής Συντάξεων ΕΦΚΑ κα Ελένη Νιαρχάκου
Κα Διευθύντρια,
Πριν την επιβολή της καραντίνας, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση στο γραφείο σας με θέμα τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε όσον αφορά την καθυστέρηση στην απονομή των 
συντάξεων. Στην συνάντηση συμμετείχαν: από το πρώην ΤΑ-
ΠΟΤΕ η κα Βετουλάκη Δέσποινα (Διευθύντρια του Ταμεί-
ου),  η κα Φουντά Γεωργία (Προϊσταμένη) και εκ μέρους του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ» ο Πρόεδρος – Σωτήρης Ραυτόπουλος.
Στη συνάντηση αυτή, ο Πρόεδρος του Σωματείου έθεσε και το 
ζήτημα των αιτήσεων ανάκλησης σύνταξης, που έχουν υπο-
βάλλει συνάδελφοι – μέλη μας, ώστε να υπολογιστεί με το 
Νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου).
Η δική σας εντολή - στην κα Βετουλάκη και στην κα Φούντα 
– ήταν να σταματήσουν την επεξεργασία των αιτημάτων ανά-
κλησης, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην επεξεργασία και 
έκδοση των αρχικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων. 
Σας υπενθυμίσουμε  ότι τα αιτήματα των ανακλήσεων εκκρε-
μούν από το 1Ο τρίμηνο του έτους 2019 με το πρόβλημα να 
συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και σήμερα χωρίς να φαίνεται ένα 
χρονοδιάγραμμα πότε περίπου θα ξεκινήσει η διαδικασία επε-
ξεργασίας τους. 
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντο-
μότερο δυνατό, αν στον προγραμματισμό σας είναι να συνε-
χίσετε την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων που αφο-
ρούν αιτήματα ανακλήσεων των συναδέλφων, ώστε κι εμείς με 
τη σειρά μας να  ενημερώσουμε τα μέλη μας, καθώς δεχόμαστε 
καθημερινά πολλά ερωτήματα από τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                       
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΡΟΥΣΣΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Όπως ενημερωθήκαμε από την προϊσταμένη του ΤΑΠΟΤΕ κα 
Γεωργία Φουντά και την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-

σης Συντάξεων κα Ελένη Νιαρχάκου, ξεκινάει η επεξεργασία των 
αιτημάτων συναδέλφων για την ανάκληση των συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων ώστε να υπολογιστούν με το νόμο 4387/2016 που εί-
χαν σταματήσει το Μάρτιο 2019. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερό-
μενους συναδέλφους ότι το Σωματείο μας στην κατεύθυνση αυτή 
έκανε επανειλημμένες προσπάθειες  για την υλοποίηση αυτών 
των αιτημάτων και όχι στα λόγια αλλά με συγκεκριμένες ενέργει-
ες που δημοσιεύουμε παρακάτω ώστε οι συνάδελφοι να ενημε-
ρωθούνε υπεύθυνα και να μην τους παραπληροφορούν διάφοροι. 

Μία φωτογραφία που αποτυπώνει πλήρως το πραγ-
ματικό πρόσωπο της  σκληρής πραγματικότητας που 
έχει διαμορφώσει το σύστημα για τη μεγάλη πλει-
οψηφία του λαού κάνει το γύρο του διαδικτύου και 
προκαλεί δικαίως την αγανάκτηση και την οργή στη 
θέα της. Η φωτογραφία της ντροπής δείχνει σε ρά-
φια σούπερ μάρκετ συσκευασίες βρεφικού γάλακτος 
να προστατεύονται από αντικλεπτικά, αδιάψευστος 
μάρτυρας της τραγικής κατάστασης που βιώνει με-
γάλο μέρος της κοινωνίας και αποκαλυπτικό σημάδι 
ότι ακόμα και τα πιο βασικά είδη για την ανατροφή 
ενός παιδιού δεν είναι δεδομένα για όλους.
Γιατί πίσω από τις εικόνες με τα αντικλεπτικά στα 
βρεφικά γάλατα, αυτό που δε φαίνεται, αλλά δεν 
μπορεί κανείς να αποκρύψει, είναι ένα βρέφος που 
κλαίει από την πείνα, είναι μία μάνα που δεν έχει να 
το ταΐσει, είναι ένα κράτος που κάνει τα πάντα για 
να διασφαλίσει την κερδοφορία των λίγων, αλλά δεν 
είναι στις προτεραιότητές του η πρόνοια, η στήριξη 
στους πλέον ευάλωτους και η εξασφάλιση όλων εκεί-
νων που χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και 

πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς όταν η συ-
ντριπτική πλειοψηφία δουλεύει ώστε ο πενι-
χρός μισθός να πληρώνει λογαριασμούς και 
νοίκια, να ψευτοκαλύπτει ανάγκες και τρύ-
πες μέχρι να βγει ο μήνας και μετά πάλι από 
την αρχή μέχρι τον επόμενο. Και σαν να μη 
φτάνει αυτό να προσπαθούν να της φορτώ-
σουν τα σπασμένα των πολιτικών τους. Την 
ώρα μάλιστα που κερδοσκοπούν πάνω στις 
πλάτες του λαού με την ακρίβεια, την ώρα 
που οι ενεργειακοί όμιλοι θησαυρίζουν όσο 
τα σπίτια παγώνουν και τα ντουλάπια των 
νοικοκυριών μένουν άδεια, το σύστημα ξεγυμνώνει 
τον πραγματικό αντιδραστικό του χαρακτήρα.
Η προκλητική δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης 
Άδωνη Γεωργιάδη ότι συμφωνεί με τα αντικλεπτικά 
στα βρεφικά γάλατα καθώς οι επιχειρηματίες έχουν 
δικαίωμα να φυλάνε τα υπάρχοντά τους!!!
Ο αγώνας δεν είναι απλά μονόδρομος αλλά μία μάχη 
αξιοπρέπειας απέναντι σε μία εκμεταλλευτική “μπό-
τα” που συνεχώς συνθλίβει με όλο και περισσότερη 

δύναμη όχι μόνο τους πιο αδύναμους, αλλά και εκεί-
νους που θεωρούσαν πριν λίγα χρόνια ότι η σήψη και 
η παρακμή του συστήματος δε θα τους αγγίξει. Δεν 
πρέπει να αφήσουμε τη βαρβαρότητα να γίνει κανο-
νικότητα. 
Σε αυτό τον αγώνα οι συνταξιούχοι σιδηροδρομι-
κοί καθώς και όλοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να 
ανεχτούν αυτή την κατάσταση πρέπει να δηλώσουν 
παρών, το χρωστάμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια 
μας. 

Κλειδωμένα βρεφικά γάλατα

Επισκεφτείτε το ανανεωμένο site μας https://trenotita.gr
για άμεση, έγκυρη και πληρέστερη ενημέρωση
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Στον δρόμο πετιούνται 160 συμβασιούχοι εργαζόμενοι - φύλακες ισόπεδων δια-
βάσεων - από τον ΟΣΕ, αποτελώντας τα επόμενα θύματα της «απελευθέρωσης» 
των μεταφορών και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης, αφού τα πόστα 
τους προορίζονται να ανατεθούν σε ιδιωτικές - εργολαβικές εταιρείες. Πρόκει-
ται για εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και τώρα δίνουν μάχη 
για να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους που εκτός από όλα τ’ άλλα είναι και 
απαραίτητες για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού έργου. Μιλάμε για 160 ερ-
γαζόμενους, με πολλούς βέβαια να έχουν οικογένειες από πίσω. Οι εργαζόμενοι 
είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ το 2019 και εντέλει 
τους προσέλαβαν τμηματικά από τις αρχές του 2021. Μάλιστα ενώ η προκήρυξη 
των θέσεων ήταν διάρκειας 18 μηνών, τους προσέλαβαν για 12 μήνες. Με το πέ-
ρας αυτών δεν έγιναν ανανεώσεις ενώ και οι τελευταίες από τις 160 λήγουν τον 
Δεκέμβρη. Για την πρόσληψή τους έκαναν όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετά-
σεις, τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που ορίζει ο κανονισμός και πέρασαν ειδική 
εκπαίδευση από τον ΟΣΕ λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση της ηλεκτροκί-
νησης. Πρόκειται για πάγιες και διαρκείς ανάγκες του οργανισμού  στη φύλαξη 
ισόπεδων διαβάσεων, σε πολλές περιοχές που δεν είναι αυτοματοποιημένες.
Η μη ανανέωση και η παράδοση της δραστηριότητας σε ιδιωτικές εταιρείες φύ-
λαξης, με εργαζόμενους που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εγκυμονεί 
πρώτα από όλα κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Η ΔΕΣΚ-ΣΙΔΗ-
ΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ με ανακοίνωσή της διεκδικεί μαζί με τους απολυμένους την 
επαναπρόσληψή τους και δηλώνει ότι στηρίζει τον αγώνα τους για διαφύλαξη 
των θέσεων εργασίας τους, για μόνιμη σταθερή 8ωρη, 5ήμερη εργασία. 

Στο προηγούμενο φύλο της εφημερίδας μας γράψαμε για τις δραστηριότητες 
του παραρτήματος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στο νομό Φθιώτιδας. 
Μεταξύ άλλων και για την εκδρομή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 
Οκτώβρη 2022 στο Δίστομο, από παραδρομή δεν γράφτηκε ότι η εκδρομή έγινε 
σε συνεργασία με τη Λέσχη Σιδηροδρομικών Λαμίας. 

Κατάρ gate
Να τα χαίρονται τα καμάρια τους

Έχει κοινοποιηθεί η υπ. Αριθμ. 1693/2002 τελεσίδικη απόφαση του πολυμελούς 
πρωτοδικείου Αθηνών στις 20/4/2021 για πληρωμή στους δικαιούχους των πρό-
σθετων αμοιβών από εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες και δεν έχει υλοποιηθεί με 
ευθύνη της Διοίκησης του ΟΣΕ. 
Το Σωματείο μας μαζί με τους δικηγόρους  Λαγγούση Φώτιο και Μανίκα Αθηνά, 
συναντήθηκε δύο φορές με τον πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Πατέρα, στις 10/10/2022 
και στις 31/10/2022, χωρίς να βρεθεί λύση, με το επιχείρημα από τη μεριά του 
ΟΣΕ ότι έχει παραγραφεί λόγω 20ετίας από την έκδοση της απόφασης. Αυτό 
δεν ισχύει γιατί η απόφαση κατατέθηκε στον ΟΣΕ στις 24/4/2021. Να ενημε-
ρώσουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους συνταξιούχους και να υπενθυ-
μίσουμε στη Διοίκηση του ΟΣΕ ότι το 2020 ο ΟΣΕ προέβη στην πληρωμή της 
αριθμ. 5763/2001 τελεσίδικης απόφασης του ίδιου δικαστηρίου με το ίδιο ακρι-
βώς νομικό θέμα για το ίδιο χρονικό διάστημα και για την ίδια με τους αιτούντες 
ειδικότητα υπαλλήλων (Μηχανοδηγοί).   
Καλούμε τη Διοίκηση του ΟΣΕ και προσωπικά τον κ. Πατέρα να υλοποιήσει την 
τελεσίδικη απόφαση και να μην ταλαιπωρεί τους συναδέλφους συνταξιούχους. 
Το Σωματείο μας από τη μεριά μας θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να υλοποιηθεί 
η απόφαση. 

Η Διοίκηση του ΟΣΕ δεν υλοποιεί 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Παράρτημα «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Ν. Φθιώτιδας
Μια απαραίτητη διευκρίνηση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 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 συνταξιοδότη-
σης τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτό δεν ισχύει για τους συναδέλφους 
που υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιολογητικά 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 Φλεβάρη του 2018. 
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.

Κάθε χρόνο τα στάνταρ εργασίας βελτιώνονται στο Κατάρ, αυτά 
δήλωσε λίγες μέρες πριν ο Χασάν Αλ Θαγουάντι, γενικός 

γραμματέας της «Ανώτατης Επιτροπής Παράδοσης και Κληρονο-
μιάς» του Κατάρ, επιτροπής υπεύθυνης μεταξύ άλλων και για τη 
διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν τα έλεγε άλλωστε μόνο 
αυτός για το πόσο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες δουλειάς στα κάτερ-
γα του Κατάρ αλλά και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Μάλλον έβλεπαν 
και αυτά την «πρωτοπορία του Κατάρ στα εργασιακά δικαιώματα», 
όπως και η κ. Ε. Καϊλή, η οποία άλλωστε επικαλούνταν το παράρ-
τημα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στο Κατάρ. Βασικό στέλεχος 
της εγκληματικής οργάνωσης ο νέο-εκλεγείς γενικός γραμματέας 
της ITUC (Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία), Λούκα Βιν-
σεντίνι. Να λοιπόν ποιοι έβαζαν την αιματοβαμμένη σφραγίδα τους 
στο έγκλημα σε βάρος πάνω από 6.500 νεκρών και σακατεμένων 
μεταναστών εργατών στο Κατάρ: τα «καμάρια» του εργοδοτικού – 
κυβερνητικού συνδικαλισμού και ο επικεφαλής της ΣΕΣ (μέλος της 
είναι η ΓΣΕΕ στην Ελλάδα). Αυτά τα «καμάρια» βάζουν τη σφραγί-
δα τους χρόνια τώρα στην καθήλωση των μισθών, στην κατάργηση 
των ΣΣΕ, την γενίκευση της δουλειάς – λάστιχο, στους «χίλιους και 
έναν» τρόπους με τους οποίους εντείνεται η άγρια εκμετάλλευση 
της εργατικής τάξης. 

Υποκρισίας το ανάγνωσμα
«Αν μειώσουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, δεν θα έχουμε λεφτά για 
συντάξεις και επιδόματα». Αυτό το ψευτοδίλημμα αναμασούν κυβερνητικά 
στελέχη, εξετάζοντας αν ο «δημοσιονομικός χώρος» επαρκεί για τη συνέχιση 
της επιδότησης στο ρεύμα ή για κάποια «παρέμβαση» στα καύσιμα κ.ο.κ. Της 
υποκρισίας το ανάγνωσμα δηλαδή... Αλήθεια, όμως: Από πού κι ως πού οι ειδι-
κοί φόροι - που αποτελούν τους κατεξοχήν πιο άδικους για τα λαϊκά στρώμα-
τα - μαζεύονται για να γίνουν συντάξεις και επιδόματα; Πώς γίνεται την ώρα 
που συντάξεις και επιδόματα κουτσουρεύονται από παντού, οι ειδικοί φόροι να 
έχουν εκτιναχθεί όλα αυτά τα χρόνια; Πώς γίνεται οι συνταξιούχοι και οι εργα-
ζόμενοι να συνεχίζουν με κάθε προϋπολογισμό να πληρώνουν πάνω από 95% 
των φόρων; Ας αφήσουν τα παραμύθια για το «φιλεύσπλαχνο» αστικό κράτος, 
που τάχα μαζεύει τους φόρους για να τους μοιράσει κατόπιν «ακριβοδίκαια» σε 
συνταξιούχους και φτωχούς. Το «ταμείον» είναι μόνιμα μείον για τον λαό και 
τις ανάγκες του και μόνιμα γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ξανά 
επιβεβαιώνεται πως για να ανακουφιστεί πραγματικά ο λαός από την ακρίβεια, 
όπως με την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, χρειάζεται να αμφι-
σβητήσει τις «εξισώσεις» και τα «θεωρήματα» του κεφαλαίου και να πληρώσουν 
οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για να πάρει ανάσα ο λαός.

Κατήργησαν το ΕΚΑΣ
και χορηγούν 250€ εφάπαξ τον χρόνο
Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση διαφημίζει χωρίς ντροπή τα ψί-

χουλα των 250 ευρώ που θα μοιράσει στους χαμηλοσυνταξιούχους ενόψει 
των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Όπως προκύπτει όμως και από το σχετικό 
νομοσχέδιο, όλος αυτός ο κουρνιαχτός σηκώνεται για μόλις 252 εκατ. ευρώ, όση 
είναι η προβλεπόμενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται μόλις 
για το 30% του ΕΚΑΣ που λάμβαναν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και καταργήθηκε 
με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, ενώ αντιστοιχεί μόλις στο 12% της 13ης 
σύνταξης που καταργήθηκε με τα αντιλαϊκά μνημόνια των κυβερνήσεων ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχη είναι και η κοροϊδία σχετικά με την αύξηση 7,75% στις 
συντάξεις από 1/1/2023. Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ότι εκτός από τις μεγάλες 
περικοπές που τους επιβλήθηκαν, για 13 ολόκληρα χρόνια δεν έχουν δει ούτε 
ένα ευρώ αύξηση στις συντάξεις τους, ενώ το ποσοστό αυτό δεν καλύπτει ούτε 
τον επίσημο πληθωρισμό, που φέτος κινείται γύρω στο 10%. Την αύξηση αυτή 
δεν θα πάρουν οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διάφορά διότι συμψη-
φίζεται. Να μην παριστάνουν λοιπόν τους χουβαρντάδες. Οι συνταξιούχοι δεν 
θαμπώνονται από τα καθρεφτάκια της κυβερνητικής προπαγάνδας και το έχουν 
αποδείξει με τους μαζικούς αγώνες τους.

Απολύονται 160 εργαζόμενοι από τον ΟΣΕ 
για να εκχωρηθεί η φύλαξη

ισόπεδων διαβάσεων σε ιδιώτες


