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Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι τα δυο Σωματεία της
έδρας ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θα κόψουν
από κοινού την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στις 30 Ια-
νουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

στην αίθουσα του ξενοδοχείου NOVUS - CITY Καρόλου 23
(πλ. Καραϊσκάκη). Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε και να ευ-

χηθούμε τα Χρόνια Πολλά από κοντά. Λόγω του προβλεπόμενου μεγάλου αριθ-
μού παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε και να δηλώσετε την συμμετοχή σας, προ-
κειμένου να διαμορφώσουμε τον χώρο της αίθουσας για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 - 3833501 / 210 - 3832283/ 
210 – 3832879. Το ΑΝΤΑΜΩΜΑ του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ θα πραγματοποι-
ηθεί στις 27/2 ημέρα Πέμπτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15ο ΠΑΝΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ε επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν οι διήμερες
εργασίες στις 6 & 7

Νοεμβρίου 2019 του Πανσιδη-
ροδρομικού Συνεδρίου της
ΠΟΣΣ, που διεξήχθη στο ξενο-
δοχείο NOVUS- CITY HOTEL Κα-
ρόλου 23, Αθήνα.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου
απεύθυναν χαιρετισμό ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της ΕΕΣΤΥ - ΟΣΕ
κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος,
ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ κ. Αν-
δρεαδάκης Δημήτριος, ο Γεν.
Γραμματέας της ΑΓΣΣΕ κ. Βογια-
τζής Πέτρος, ο Γραμματέας Ορ-
γανωτικού ΑΓΣΣΕ κ. Κοντούλης
Κων/νος, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Σιδ/κών
κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώ-
της, ο Πρόεδρος των Συντ/χων
ΟΑΣΑ κ. Πιπέρας Κων/νος και το
μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ κ. ΚΑ-
ρούμπας Γεώργιος.
Συμμετείχαν 44 εκλεγμένοι Σύ-
νεδροι από τα Σωματεία της δυ-
νάμεως της Ομοσπονδίας
Συντ/χων Σιδ/κών από όλη την
Ελλάδα, που είχαν εκλεγεί από
τις εκλογές εκάστου Σωματείου
μέλους της ΠΟΣΣ σύμφωνα με
το Καταστατικό της.
Μετά τους χαιρετισμούς των
προσκεκλημένων, ακολούθησαν
σύμφωνα με την Ημερήσια Διά-

ταξη  η εκλογή Προεδρείου Συ-
νεδρίου και Εφορευτικής Επιτρο-
πής, ο Απολογισμός Δράσης για
την περίοδο 2016-2019 και ο
Προγραμματισμός Δράσης για
την περίοδο 2019 - 2022 από
τον απερχόμενο Γεν. Γραμματέα
Καραλή Ευθύμιο. 
Μετά την ανάγνωση των παρα-
πάνω ακολούθησαν τοποθετή-
σεις από τους Συνέδρους, όπου
μετά την ολοκλήρωση των ομι-
λητών κατατέθηκε προς έγκριση
Ψήφισμα και αφού εγκρίθηκε
ομόφωνα από το Σώμα αποφα-
σίστηκε να αποσταλεί προς τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλή-
νων, τον Πρωθυπουργό, Αρχη-
γούς Κομμάτων, την ΑΓΣΣΕ, τον
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο ΟΣΕ και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την
δεύτερη μέρα με τις τροποποι-
ήσεις 12 άρθρων του Καταστα-
τικού που είχαν προταθεί κατά
πλειοψηφία από το ΔΣ και το ΓΣ
της Ομοσπονδίας και ψηφίστη-
καν κατά πλειοψηφία από το Συ-
νέδριο σύμφωνα με τον Νόμο.
Ακολούθησε η εκλογή των ορ-
γάνων της ΠΟΣΣ Γεν. Συμβου-
λίου, Διοικητικού Συμβουλίου,
Ελεγκτικής Επιτροπής και των

εκπροσώπων για την Ανώτατη
Γενική Συνομοσπονδία Συντ/χων
Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ).
Τα θέματα που κυριάρχησαν
κατά τις ομιλίες των συνέδρων
ήταν για τις επιστροφές των
περικοπών κύριων και επικουρι-
κών Συντάξεων και ιατροφαρμα-

κευτική και νοσοκομειακή περί-
θαλψη, ασφαλιστικά θέματα,
ΕΦΑΠΞ, θέμα ταυτοτήτων μετα-
κίνησης των Συντ/χων Σιδ/κών
και γενικότερα οι συνέπειες που
πιθανώς να προκύψουν σε ερ-
γαζόμενους και Συντ/χους από
την πώληση του ομίλου ΟΣΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

Σιδηροδρομικών σας εύχεται ολόψυχα προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία.

Χρόνια Πολλά Χαρούμενες Γιορτές
Ευτυχισμένο και Ελπιδοφόρο το

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

Αποστολόπουλος Βασίλης    Τσαλδάρης Στυλιανός  

2020

ΜΜ
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Κατά τη Συνεδρίαση Συγκρότησης σε Σώμα πράξη 341 εκλέχθηκε
το νέο Προεδρείο της ΠΟΣΣ με την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΥΡΓΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ: ΜΠΕΡΜΠΕΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΥΤΙΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προς 
ενημέρωση όλων
των Συναδέλφων
Συντ/χων Σιδ/κών

ΠΟΣΣ σας ενημερώνει 
ότι επιδόθηκε με Δικα-

στικό Επιμελητή έγγραφο (το
οποίο αναφέρεται στη συνέ-
χεια) με αρ. επίδοσης
3515/Γ/25.11.2019 και
3516/Γ/25.11.2019 προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Πο-
λιτικής καθώς και Διοικητή του
ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη το οποίο ανα-
φέρει:

Προς τον «ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

(Ε.Φ.Κ.Α.) 
Διοικητή κ. Χάλαρη Χρήστο 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων

1. Η Ομοσπονδία μας που εκ-
προσωπεί τους Συνταξιούχους
Σιδηροδρομικούς σε όλη την Ελ-
λάδα και αριθμεί πέντε πρωτο-
βάθμια σωματεία α)
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
Βορείου Ελλάδος, β) Μακεδο-
νίας Θράκης με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, γ) Θεσσαλικού
δικτύου με έδρα το Βόλο, δ) Λα-
ρισαϊκού δικτύου με έδρα την
Αθήνα, ε) Πελοποννήσου με
έδρα την Αθήνα και αριθμούν
περίπου 9.000 μέλη. Η υπηρεσία
σας ως και το Γ.Λ.Κ. Τμήμα Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων που
λειτουργεί στην Καλλιθέα, δια-
τηρούν τα στοιχεία εφόσον
μέσω της ΙΔΗΚΑ γίνονται παρα-
κράτηση της μηνιαίας συνδρο-
μής των μελών μας και
αποδίδονται κάθε μήνα στα σω-
ματεία και την ομοσπονδία μας.
Εκπροσωπώντας λοιπόν τα μέλη
μας που είναι συνταξιούχοι του
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και σχετικά με
την έκδοση των ενημερωτικών
σημειωμάτων που αναρτήθηκαν
από την 1-10-2019, μέσω της
ηλεκτρονικής σελίδας του
ΕΦΚΑ, για τον μήνα Ιανουάριο
2019 και βάσει των άρθρων 14
και 33 του ν. 4387/2016, στο
οποίο εμφαίνεται το ενιαίο
μέχρι 31-12-2018 ποσό των
συντάξεων και το νέο ποσό
βάσει του επαναϋπολογισμού
από 1-1-2019, που εμφανίζον-
ται οι νέες συντάξεις, χωρισμέ-
νες παράνομα σε τρία διακριτά
μέρη, την εθνική σύνταξη, την
ανταποδοτική σύνταξη και την
προσωπική διαφορά. Να σημει-
ώσουμε δε, ότι σε πάρα πολ-
λούς συνταξιούχους δεν έχει
καταχωρηθεί καθόλου ενημε-
ρωτικό σημείωμα χωρίς να
υπάρχει ουδεμία εξήγηση σε
σχετικές ερωτήσεις των μελών
μας στα κατά τόπους υποκατα-
στήματα.  

συνέχεια στη σελίδα 3
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Φαξ: 210 3832103
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Διευθύνεται από Συντακτική 

Επιτροπή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Βορείου

Ελλάδος «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»
Γραφεία: Ίωνος Δραγούμη 39

(γωνία Εγνατίας) - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 25 Τηλ.: 2310/555208

Φαξ: 2310/555240
e-mail: somanagen@gmail.com

Ιστοσελίδα:
oseanagennisis.blogspot.gr

ΈΝΩΣΙΣ Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών Λαρισαϊκού

Δικτύου «Ο Λαρισαϊκός»
Γραφεία: Βούλγαρη 1 & 

Πειραιώς - Αθήνα Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3832879 

e-mail: e.s.s.lar.1972@gmail.com

ΈΝΩΣΗ Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών 

τέως Δικτύου ΣΠΑΠ
Γραφεία: Βούλγαρη 1 & 

Πειραιώς - Αθήνα Τ.Κ. 104 37
Τηλ.: 210 3832283 
Φαξ: 210 5202193

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Βασιλέως Ηρακλείου 30

(2ος όροφος) Θεσσαλονίκη 
Τ.Κ. 54 624

Τηλ. - Φαξ: 2310/272410
e-mail: sssmakthrak@gmail.com

Ιστοσελίδα: 
www.sssmakthrak.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας

Γραφεία: Παπαδιαμάντη 38 -
Βόλος Τ.Κ. 38 333
Τηλ.: 24210/26684

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
Νίκος Ελ. Θεοδωράκης
Κλειούς 15 -17 Αθήνα 

Τ.Κ. 104 41
Τηλ.: 6932212755 

https://www.thrapsaniotis.gr
e-mail: nikosth2004@yahoo.gr

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ τέως ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ

Από  την  δράση  της  Ένωσης  Συντ /χων Σιδ /κών τέως Δικτύου  ΣΠΑΠ

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ - 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:
Ψυχογιός Παναγιώτης, 
τηλ.: 6973347227 /
2610223689
ΠΥΡΓΟΣ:
Σπυρόπουλος Κων/νος 
τηλ.: 6974938776 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
Δασκαλάκης Ευάγ., 
τηλ.: 6972444295 /
2721092609
ΤΡΙΠΟΛΗ: 
Κουσκούλας Παναγ., 

τηλ.: 6977744455 /
2710557268
ΆΡΓΟΣ: 
Παναγιωτόπουλος 
Ιωάν., τηλ.: 6977134790
/ 2751020749
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
Βαλιμίτης Ανδρέας, 
τηλ.: 6977788559 /
2742050183
ΔΙΑΚΟΦΤΟ: 
Παπαθανασίου Νικ., 
τηλ.: 6937711065 /
2691042994 Επικοινωνία με την Ένωση

Συντ/χων Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ 
στο email μας

ensysipe@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο
έχει κάνει αίτηση επαναϋπολογισμού
για όλα τα μέλη του.

ΑΡΓΟΣ: 14/1/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο κέν-
τρο «ΑΙΓΛΗ» πλατεία Αγ. Πέτρου
ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/1/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
στο κέντρο «Γκραν Σαλέ»
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 16/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π.μ. στην ταβέρνα Γ. Παναγιωτόπουλος τηλ. 27410
88143
ΠΑΤΡΑ: 23/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
στην καφετέρια του Σιδηροδρομικού Σταθμού
ΠΥΡΓΟΣ: 5/2/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα του κυλικείου του Σιδηροδρομικού σταθμο
ΔΙΑΚΟΠΤΟ: 28/1/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα του καφενείου του σταθμού Διακοπτού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εκ παραδρομής δεν ενεγράφη στο δημοσί-
ευμα για τα 150 χρόνια του Σιδηρόδρομου 

ο βραβευθείς τους Σωματείου μας 
Ρίζος Σπυρίδων.

Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του 

Σωματείου μας σας 
εύχεται ολόψυχα 

προσωπική και οικο-
γενειακή ευτυχία για
τις γιορτές και Ευτυχι-

σμένο και Ελπιδο-
φόρο το 2020.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ τ. ΣΠΑΠ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, 
τηλ.: 6973342788
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 
Πετρίδης Ηρακλής, 
τηλ.: 6948105049
ΞΑΝΘΗ: Σίσκος Γεώργιος, 
τηλ.: 6974417805

ΔΡΑΜΑ: Βαρύτης Χριστόδου-
λος, τηλ.: 6946904892
ΣΕΡΡΕΣ: Σαββίδης Σταύρος,
τηλ.: 6976449199
ΈΔΕΣΣΑ: Σιάνης Αναστάσιος,
τηλ.: 6977796888
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χρυσοστόμου 
Ανέστης, τηλ.: 6977263260

ΠΙΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Ο Σύνδεσμος Μακεδονίας -
Θράκης καλεί τους συναδέλ-
φους Σιδ/κούς να παρευρεθούν
στις εκδηλώσεις κοπής Βασιλό-
πιτας για το έτος 2020 που θα
πραγματοποιήσει στα παραρτή-
ματα.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Στις 22/1/2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30
π.μ. στην ταβέρνα «Νησάκι»
Ολυμπιακή Ακτή.
ΕΔΕΣΣΑ: Στις 30/1/2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ. στην ταβέρνα «ΤΖΟΤΖΟΣ»
25ης Μαρτίου 9.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Στις 5/2/2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
στο ξενοδοχείο «Βιέννη».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Στις
6/2/2020 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο

«Αθηνά».
ΔΡΑΜΑ: Στις 12/2/2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ. στην ταβέρνα «Δημήτρης»
πίσω από τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό.
ΣΕΡΡΕΣ: Στις 12/2/2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30
μ.μ. στην ταβέρνα του Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού Σερρών.
Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη
μας ότι ο χορός και η κοπή της
Βασιλόπιτας στην Θεσσαλονίκη
θα πραγματοποιηθεί τον μήνα
Φεβρουάριο. Για περισσότερες
πληροφορίες από το γραφείο
του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος     
ΠΥΤΙΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣ.    
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών Β. Ελλάδος “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ”

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
Αλεξίου Σωτήρης, τηλ.:
6974863843
ΔΡΑΜΑ: Γρηγοριάδης 
Θεόδωρος, τηλ.: 6936940277
ΣΕΡΡΕΣ: Μάρος Μιχαήλ, 
τηλ.: 6970809811
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Ουρεϊλίδης 
Γεώργιος, τηλ.: 6984108292
ΕΔΕΣΣΑ: Ευστρατίου Πασχάλης

ΑΡΝΙΣΣΑ: Γκάτσος Ευάγγελος,
τηλ.: 6946477235
ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ: Ιωαννίδης 
Χρήστος, τηλ.: 23860 232023
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Νίκου 
Απόστολος, τηλ.: 6979261077
ΦΛΩΡΙΝΑ: Απιδόπουλος 
Θεόδωρος, τηλ.: 6970887764
ΞΑΝΘΗ: Σαββόπουλος
Κων/νος, τηλ.: 6977223585

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 23/1/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο εστια-
τόριο «Κλιματαριά»
2. Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΣ: 24/1/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο
«Βιέννη» 
3. ΔΡΑΜΑ:  28/1/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο καφενείο του
Σταθμού
4. ΑΜΥΝΤΑΙΟ: 3/2/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δημ.
Συμβουλίου
5. ΣΕΡΡΕΣ: 6/2/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Σταθ-
μού
6. ΕΔΕΣΣΑ: 13/2/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο εστιατόριο του
Σταθμού

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι Συνταξιούχοι Βορείου Ελλάδος, με πολλές
εγκάρδιες ευχές προσωπικά σε εσάς και τις οικογένειές σας, σας ευχό-
μεθα χρόνια πολλά και σας προσκαλούμε στις 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30π.μ. στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ αίθουσα
«ΘΕΟΔΩΡΑ» Μοναστηρίου 18, στην ετήσια εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιά-
τικης πίτας.
Προ της κοπής της πίτας και στον χώρο του BAR του ξενοδοχείου, κόντρα
στην οικονομική κρίση που περνάμε θα προσφερθεί τσάι - καφές - αναψυ-
κτικό κατά προτίμησή σας. Επίσης, θα προσφερθούν πιττάκια εκ των
οποίων τρία (3) θα είναι τυχερά, προσέλευση στο ξενοδοχείο από ώρα
9:30 π.μ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 

ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΘ.   ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ εύχεται σε

εσάς και τις οικογένειές σας Χρόνια
Πολλά Καλές Γιορτές και Ευτυχισμέ-
νος ο Καινούργιος Χρόνος.

ΕΥΧΕΣ

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚ.      ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λόγω του Συνεδρίου της ΠΟΣΣ που διεξήχθη τον Νοέμβριο, υπήρξε πολύ υλικό το οποίο δεν μπορέσαμε να το καλύψουμε
σε αυτό το τεύχος της εφημερίδας μας. Θα καλυφτεί στο επόμενο τεύχος Ιανουαρίου 2020.

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΥΤΙΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣ.  ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒ.
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συνέχεια από σελ. 1
2. Ωστόσο, τα Ενημερωτικά Σημει-
ώματα των συντάξεων που έχουν
αναρτηθεί για τον Ιανουάριο 2019,
που αποτελούν μια ενημερωτικού
τύπου καταγραφή από μέρους
σας που εκδόθηκαν κατά παρά-
βαση: α) των υπ' αριθ. 1890 και
1891/2019 αποφάσεων της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ, που έκριναν αν-
τισυνταγματικά τα ποσοστά
αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33
και 96 του ν. 4387/2016, βάσει
των οποίων έγινε ο επανυπολογι-
σμός των συντάξεων μας. Οι
ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις
ακύρωσαν στο σύνολό τους τις
υπ' αριθ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ
και 26083/ 887/7-6-2016 ΚΥΑ, που
καθόριζαν τα ποσοστά αναπλή-
ρωσης για τον επανυπολογισμό
των επικουρικών και των κύριων
συντάξεων, αντίστοιχα, β)του υπ'
αριθ. 261704/31031/24-6-2019
Πορίσματος- Έκθεσης του Συνη-
γόρου του Πολίτη.3. Επιπροσθέ-
τως, στο γενικό έγγραφο με
τίτλο «Ενημερωτικό Σημείωμα
Πληρωμής Σύνταξης» που αναρτή-
σατε, ενώ αναφέρετε όλους
τους νόμους (3863/2010,
3865/2010, 4024/2011,
4051/2012 και 4093/2012), βάσει
των οποίων υπέστην αλλεπάλλη-
λες και διαδοχικές περικοπές
στις συντάξεις, ουδέν απολύτως
αναφέρετε για: α) τις υπ' αριθ.
2287-2290/2015 αμετάκλητες
αποφάσεις της Ολομέλειας του
Συμβουλίου Επικρατείας, που έκρι-
ναν αντισυνταγματικές τις περισ-
σότερες από τις περικοπές
αυτές (ν. 4051/2012 και
4093/2012), αλλά και την κατάρ-
γηση των τριών Δώρων- Επιδομά-
των κατ' έτος, β) τις υπ' αριθ.
1890 και 1891/2019 αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ, που ακύ-
ρωσαν τις υπ' αριθ. 25909/470/7-
6-2016 ΥΑ και
26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ (με τις
οποίες καθορίζονταν τα ποσοστά
αναπλήρωσης για τον επανυπολο-
γισμό των επικουρικών και των
κύριων συντάξεων, αντίστοιχα)
και έκριναν αντισυνταγματικά τα
ποσοστά αναπλήρωσης που παρά
τον Νόμο εφαρμόσατε για τον
επανυπολογισμό όλων των συντά-
ξεων.
Ως εκ τούτου, η ακύρωση των

ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων
καθιστά λανθασμένο τον επανυ-
πολογισμό εκ μέρους σας των
συντάξεων κατά συνέπεια και την
υπολογισμένη από εσάς προκύ-
ψασα προσωπική διαφορά στους
συνταξιούχους, γ) τις υπ' αριθ.
244/2017 και 32/2018 αποφάσεις
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που έκριναν αντισυν-
ταγματική την Ειδική Εισφορά Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),
την οποία παρανόμως συνεχίζετε
να παρακρατείτε, όπως προκύπτει
από τα Ενημερωτικά Σημειώματα
που αναρτήσατε.
4. Με την παρούσα, σας δηλώ-
νουμε ότι ουδόλως αποδεχόμα-
στε ή συναινούμε με την έκδοση-
ανάρτηση των Ενημερωτικών
αυτών Σημειωμάτων για τους λό-
γους που αναφέρουμε ανωτέρω.
Ούτε ασφαλώς αποδεχόμαστε ή
συναινούμε με το περιεχόμενό
τους και τα καταγραμμένα ποσά,
αφού θεωρούμε παράνομα, αντι-
συνταγματικά και εσφαλμένα
τόσο τα ίδια τα Ενημερωτικά Ση-
μειώματα όσο και τον επανυπολο-
γισμό των συντάξεων, αφού έγινε
βάσει ποσοστών αναπλήρωσης
που τελικώς κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικά, με συνέπεια να είναι λαν-

θασμένα τα ποσά της προσωπι-
κής διαφοράς των συνταξιούχων.
Ως σύγχρονος νεοσυσταθείς φο-
ρέας ο ΕΦΚΑ, ο πυλώνας πλέον
του Ασφαλιστικού μας Συστήμα-
τος (ειδικά μετά την πρόσφατη
έκδοση της υπ' αριθ. 1880/2019
απόφασης της Ολομέλειας του
ΣτΕ που τον έκρινε συνταγματικό),
έχοντας όλα τα ηλεκτρονικά μέσα
και στελεχωμένος με καταρτι-
σμένο διοικητικό προσωπικό και
άριστους νομικούς συμβούλους
στις Νομικές σας Υπηρεσίες, λει-
τουργώντας σε ένα σύγχρονο,
ευρωπαϊκό, κοινοβουλευτικό κρά-
τος, που σέβεται τους θεσμούς
και το Σύνταγμα: ΟΦΕΙΛΑΤΕ να
εφαρμόσετε τις ανωτέρω δικα-
στικές αποφάσεις των Ανωτάτων
Δικαστηρίων, σε όλους τους συν-
ταξιούχους της χώρας.
5. Από τις συνταγματικές κατοχυ-
ρωμένες αρχές α) του κοινωνικού
κράτους, β) του κράτους δικαίου,
γ) της προστατευμένης εμπιστο-
σύνης του πολίτη στη Διοίκηση και
δ) της χρηστής διοίκησης, απορ-
ρέει το δικαίωμα ενημέρωσης
των ασφαλισμένων και η αντί-
στοιχη υποχρέωση των Ασφαλι-
στικών Οργανισμών να
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέ-
ρον και να καθιστούν προσιτά
στους ασφαλισμένους τα δεδο-
μένα της ασφαλιστικής τους κα-
τάστασης.
Συνεπώς, κάθε συνταξιούχος θα
πρέπει να γνωρίζει με ποιον ακρι-
βώς τρόπο έγινε ο επανυπολογι-
σμός της δικής του σύνταξης
(κύριας και επικουρικής), σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 14,
33 και 96 του ν. 4387/2016 και
λαμβάνοντας υπόψη τις υπ' αριθ.
1890 και 1891/2019 αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρι-
ναν στο σύνολό τους τα ποσοστά
αναπλήρωσης (βάσει των οποίων
υπολογίσατε τις κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις) ως παράνομα
και αντισυνταγματικά.
Ο επανυπολογισμός, όπως και ο
αρχικός υπολογισμός, διενεργεί-
ται κατά δέσμια αρμοδιότητα από
τον Ασφαλιστικό Οργανισμό και
αποτελεί ατομική διοικητική
πράξη, τροποποιητική - διαπλα-
στική της αρχικής απόφασης συν-
ταξιοδότησης και συνεπώς φέρει
όλα τα χαρακτηριστικά αυτής
(τεκμήριο νομιμότητας, εκτελε-
στότητα, συγκεκριμένο τύπο,
πλήρη και επαρκή αιτιολογία κλπ),
στοιχεία που εκλείπουν από τα
«Ενημερωτικά Σημειώματα Πληρω-
μής» που αναρτήσατε.
Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγ-
χος από τον εκάστοτε συνταξι-
ούχο ή τους κληρονόμους των,

πρέπει η νέα συνταξιοδοτική από-
φαση - που εκδίδεται από το αν-
τίστοιχο Υποκατάστημα
πληρωμών συντάξεων ή από το
Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε
την αρχική απόφαση συνταξιοδό-
τησης -, να περιέχει όλα τα στοι-
χεία εκείνα που είναι απαραίτητα
για τον επανυπολογισμό, δηλαδή:
1) Συντάξιμες αποδοχές, 2) Χρόνο
ασφάλισης, 3) Ποσοστά αναπλή-
ρωσης, 4) Μείωση λόγω ηλικίας ή
μείωση λόγω ποσοστού αναπη-
ρίας, 5) Ποσό εθνικής και ανταπο-
δοτικής σύνταξης, 6) Ημερομηνία
έκδοσης και αριθμό απόφασης, 7)
Όργανο που εκδίδει την ατομική
διοικητική πράξη, 8) Προθεσμία
και όργανο, ενώπιον του οποίου
προσβάλλεται η απόφαση, 9) Λοι-
πές προσαυξήσεις και επιδόματα
αναλυτικά και 10) Προσωπική δια-
φορά. Όλα τα ανωτέρω είναι τα
απολύτως απαραίτητα στοιχεία
προκειμένου να αποκατασταθεί
το αίσθημα δικαίου των συνταξι-
ούχων, που τόσο βάναυσα επλή-
γησαν την τελευταία δεκαετία
από τις συνταξιοκτόνες πολιτικές
των Μνημονίων. Μετά, δε, την έκ-
δοση της σχετικής νέας πράξης,
θα μπορούσαν να ακολουθήσουν
τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημει-
ώματα.
6. Επειδή τα Ενημερωτικά Σημει-
ώματα Πληρωμής των συντάξεων
είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι
νέα συνταξιοδοτική απόφαση
(τροποποιητική), όπως ρητά απαι-
τεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργι-
κές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά
και το 261704/31031/24-6-2019
Πόρισμα - Έκθεση της Ανεξάρτη-
της Αρχής του Συνηγόρου του
Πολίτη, που αναφέρουμε παρα-
πάνω.
Επειδή ο επανυπολογισμός των
συντάξεων και η εξαγωγή του
ύψους της προσωπικής διαφοράς
σε κάθε συνταξιούχο, έγινε επί
λανθασμένων συνταξίμων αποδο-
χών, αφού - όλως παρανόμως -
αγνοήσατε και παραβλέψατε ότι
οι περισσότερες περικοπές στις
συντάξεις, η κατάργηση των ετη-
σίων Δώρων -Επιδομάτων και η
παρακράτηση της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης των Συνταξιούχων έχουν
κριθεί αντισυνταγματικές με τις
υπ' αριθ. 2287-2290/2015 αποφά-
σεις της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου Επικρατείας και με τις υπ'
αριθ. 244/2017 και 32/2018 απο-
φάσεις της Ολομέλειας του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου, εν συνεχεία
μάλιστα παραλείψατε να προ-
βείτε σε νέο ορθό υπολογισμό
των συνταξίμων αποδοχών.
Επειδή ο επανυπολογισμός των
συντάξεων και συνεπώς

της προκύπτουσας από αυτήν
προσωπικής διαφοράς έγινε με
τα ποσοστά αναπλήρωσης των
άρθρων 14, 33 και 96 του ν.
4387/16, τα οποία όμως κρίθηκαν
παράνομα και αντισυνταγματικά,
ως ανωτέρω, καθόσον οι
25909/470/7-6-2016 ΥΑ και
26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ που τα
προσδιόρισαν, κρίθηκαν στο σύ-
νολό τους και εξ’ υπαρχής άκυ-
ρες και αντισυνταγματικές από το
Συμβούλιο Επικρατείας. Επειδή,
επιπροσθέτως, στα νέα ποσά των
συντάξεων εξακολουθείτε παρα-
νόμως να μου παρακρατείτε την
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιού-
χων (ΕΑΣ), ενώ έχει κριθεί αντι-
συνταγματική. Επειδή, το γενικό
έγγραφο που αναρτήσατε πάσχει
ΚΑΙ ως προς τύπο ΚΑΙ ως προς το
περιεχόμενό του αφού απουσιά-
ζουν σημαντικά και απαραίτητα
στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν
υπόψη για τον επανυπολογισμό -
αναπροσαρμογή των συντάξεων
προκειμένου να καταλήξετε στο
ορθό ύψος της προσωπικής δια-
φοράς, ανά συνταξιούχο ποσό.
Επειδή, με την παράνομη ενέργειά
σας να προβείτε στην έκδοση και
ανάρτηση των Ενημερωτικών Ση-
μειωμάτων (τα οποία δεν αποτε-
λούν νέα διοικητική πράξη κατά
τον τύπο και το περιεχόμενο), μας
στερείτε τη δυνατότητα νόμιμης
διατύπωσης αντιρρήσεων που
προβλέπεται από τα άρθρα 24-27
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999) για την
άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή
και σκοπιμότητας διοικητικών
πράξεων που έχουν εκδοθεί και
μας αφορούν.

Επειδή, ήδη εκδόθηκαν οι υπ'
αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφά-
σεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι
οποίες ακύρωσαν τις υπ' αριθ.
25909/470/7-6-2016 ΥΑ και
26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ (που
προσδιόρισαν τα ποσοστά ανα-
πλήρωσης των επικουρικών και
κύριων συντάξεων αντιστοίχως),
βάσει των οποίων έγινε ο επανυ-
πολογισμός των συντάξεων (κύ-
ριας και επικουρικής), γεγονός
που τον καθιστά άκυρο και παρά-
νομο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός
νομίμων δικαιώματος μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
-Να ακυρώσετε τα «Μηνιαία Ενη-
μερωτικά Σημειώματα Πληρωμών
των Συντάξεων» μηνός Ιανουα-
ρίου 2019 και μελλοντικών που θα
αναρτηθούν με τον ίδιο τρόπο και
σκεπτικό που μας αφορούν, για
τους λόγους που αναφέρουμε
ανωτέρω και κυρίως επειδή ΔΕΝ
αποτελούν νέες συνταξιοδοτικές
αποφάσεις, ΔΕΝ συνιστούν ατομι-
κές διοικητικές πράξεις κατά τις
απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ
ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία
στοιχεία για τον ορθό επανυπο-
λογισμό - αναπροσαρμογή των
συντάξεων, γεγονός που μας
στερεί το δικαίωμα άσκησης των
νομίμων δικαιωμάτων μας ενώ-
πιον Αρχών και Δικαστηρίων.
-Να εκδώσετε και να κοινοποι-
ήσετε στον καθένα συνταξιούχο
χωριστά Νέα Συνταξιοδοτική Από-
φαση (τροποποιητική), που να πε-
ριέχει όλα τα κατά τον τύπο, την
ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα
χαρακτηριστικά και να ευθυγραμ-
μίζονται με τις ανωτέρω αμετά-
κλητες δικαστικές αποφάσεις και
το Πόρισμα του Συνηγόρου του
Πολίτη.
Η Αιτούσα Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-
κών ΠΟΣΣ, που εδρεύει στην
Αθήνα, Πειραιώς & Βούλγαρη 1,
Τ.Κ. 10437, 5ος όροφος και εκ-
προσωπείται νόμιμα από την
εκλεγμένη διοίκησή της.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής,
να επιδώσει την παρούσα αίτηση
της Ομοσπονδίας μας, στην Διοί-
κηση του Ε.Φ.Κ.Α και στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ της ΠΟΣΣ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΤ.

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΣΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-
ΠΟΙ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

“Ο ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ”
ΛΑΡΙΣΑ: Σαξώνης Αθανά-
σιος, τηλ.: 6974656191
ΛΑΜΙΑ: Παναγής Αθανά-
σιος, τηλ.: 6937276663
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τομαράς 
Μιχαήλ, τηλ.: 6945470195

ΠΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ
1. Λέσχη Σιδηροδρομικών 
Σιδηροδρομικού στις 14/1/2020
και ώρα 12:00 στο Σταθμό Λαμίας 
2. ΤΙΘΟΡΕΑ στις 21/1/2020 και
ώρα 12:00 στο καφετέρια «Ωρίων» 
3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ στις 23/1/2020
και ώρα 18:00 στην ταβέρνα
«Κρήνη» Ευαγγελιστρίας 40
4. ΛΑΡΙΣΑ στις 5/2/2020 και ώρα
12:00 στη Λέσχη Σιδηροδρομικών
Λάρισας 

ΨΗΦΙΣΜΑ
15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σή-
μερα μαζί στην Αθήνα και θέλουμε να κάνουμε γνωστό
σε όλους τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κομ-
ματικούς, καθώς και κυβερνητικούς φορείς αλλά και στον
Ελληνικό λαό, ότι οι Συνταξιούχοι μας άντεξαν σε αυτά τα
οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα που τους επέβαλαν.
Αρνούνται στο εξής να δεχθούν άλλη οικονομική και κοι-
νωνική ταπείνωση, προκειμένου να αμβλύνουν την άγνω-
στη σε αυτούς και στον Ελληνικό λαό σύγκληση των
οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βροντοφωνάζουμε για να ακούσουν όλοι ότι ΔΕΝ οδηγή-
σαμε ΕΜΕΙΣ οι Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί την χώρα σε
αυτά τα αδιέξοδα. Αντίθετα κάναμε το καθήκον μας προ-
κειμένου το λαϊκό μέσο μεταφοράς, ο ΟΣΕ, να είναι ερ-
γαλείο στις ανάγκες του.
Επιδιώκουμε από τώρα και στο εξής, να καταλογίζουμε
τις πολιτικές ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν,
καθώς από δω και μπρος θα αντιστεκόμαστε ουσιαστικά

σε κάθε νέα αφαίμαξη και λεηλασία στην σύνταξή μας.
Καθημερινά θα διεκδικούμε πολιτισμένα την επιστροφή
αυτών που άδικα μας αφαίρεσαν χωρίς καν να μας ρω-
τήσουν:
1. Την αποκατάσταση όλων των περικοπών από τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις
2. Την επαναφορά των δώρων
3. Την ουσιαστική αναβάθμιση του συστήματος υγείας
4. Την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης
και 
5. Ο σεβασμός από τα Διευθυντικά στελέχη στους Συν-
ταξιούχους θα είναι από εδώ και μπρος η κόκκινη γραμμή.
Ώριμοι πλέον στην ηλικία και πολιτικά και αποφασισμένοι
να ανοίξουμε νέους δρόμους ελπίδας, θα επαναλάβουμε
άλλη μία φορά ότι οι Συνταξιούχοι θα στηρίζουν δημόσια
αυτούς που ενδιαφέρονται με πράξεις στις κοινωνικές-
οικονομικές και όχι μόνον ανάγκες τους.

Για το ΔΣ

‘Ενωση Συντ / χων Σιδ / κών
“ Ο Λαρισαϊκός ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 
«Ο Λαρισαϊκός» σας εύχεται Καλά Χρι-
στούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο έτος.

ΕΥΧΕΣ

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝ.

O typos POSS 429 Okt- Noe- Dek 2019_Layout 1  06/12/2019  11:14 πμ  Page 3



Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Συνταξιούχους, ανεξαρτήτως νόμου 
συνταξιοδότησής τους να γραφτούν στα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας μας  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019 - 2022
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως όλοι γνωρίζετε η Ελληνική κοινωνία επί
μία οκταετία βίωσε την μεγαλύτερη κρίση της
σύγχρονης ιστορίας της. Μία κρίση που επέ-
βαλαν οι κυβερνήσεις μετά το 2010 με τρία
μνημόνια, τα οποία επέβαλαν μειώσεις στους
Συντ/χους άνω του 50% με τους Νόμους
4024, 4051, 4093 καθώς και την εισφορά αλ-
ληλεγγύης. Επίσης, επιβλήθηκαν αυξήσεις στις
ασφαλιστικές εισφορές από 4% σε 6%, στις
κύριες συντάξεις καθώς και στις επικουρικές.
Δεν έφτασαν οι ανωτέρω μειώσεις των συν-
τάξεων, υπήρξε και μεγάλη επιδρομή στα ει-
σοδήματα με την αύξηση της φορολογίας.
Έτσι, με όλα τα ανωτέρω κατέστρεψαν την
μεσαία τάξη και οδήγησαν στην φτωχοποίηση
του ελληνικού λαού.
Τα μνημόνια δημιούργησαν πέραν των περικο-
πών των συντάξεων, διάλυση του κοινωνικού
κράτους, υποβάθμιση της υγειονομικής και νο-
σοκομειακής περίθαλψης, αύξηση των τιμών
ων φαρμάκων και το χειρότερο αύξηση της
ανεργίας, με αποτέλεσμα την φυγή του πιο
υγιούς τμήματος της κοινωνίας μας, των
νέων, στο εξωτερικό για να διεκδικήσουν μία
θέση εργασίας.
Συνάδελφοι αφεθήκαμε στην τύχη των δικα-
στηρίων για την προάσπιση των συντάξεών
μας, στους δικαστές των οποίων τις αποφά-
σεις λάβαμε γνώση πρόσφατα και οι οποίες
αναγνωρίζουν το δίκαιο μας, αλλά αναδρομικά
δυστυχώς δεν υπάρχουν παρά κάτι ψίχουλα.
Για να μη ξεχνάμε όμως ας θυμηθούμε πώς
για τα ίδια θέματα όχι μόνο έκριναν αντισυν-
ταγματικές τις δικές τους περικοπές, αλλά και
πληρώθηκαν τα αναδρομικά, δύο μέτρα και
δύο σταθμά. Αυτά τα αναφέρω για να πά-
ψουμε να έχουμε ψευδαισθήσεις και θα πρέ-
πει όλοι μας να βρούμε νέους τρόπους
διεκδικήσεων. 

Συνάδελφοι, θα πρέπει τα Σωματεία και η
Ομοσπονδία μας να βρίσκονται σε διαρκή
ετοιμότητα και να βρουν νέους τρόπους επα-
φής με τα μέλη, διότι και στο κατατεθέν προ-
σχέδιο του προϋπολογισμού, δυστυχώς
ψίχουλα υπάρχουν για τους Συντ/χους.
Η Ομοσπονδία θα πρέπει να συνεργαστεί με
τα σωματεία της δυνάμεώς της, για να υπάρ-
ξει καλύτερος συντονισμός και συνεργασία
των αντιπροσώπων με παρεμβάσεις στην
ΑΓΣΣΕ, καθώς και συνεργασία με άλλες συν-
ταξιουχικές οργανώσεις, με τακτική ενημέ-
ρωση των μελών μας, με συνελεύσεις, με
διοργάνωση ημερίδων και χρησιμοποίηση των
social media για άμεση ενημέρωση.
Συνάδελφοι, εν όψει του 15ου Συνεδρίου της
ΠΟΣΣ, θα πρέπει να κάνουμε τον προγραμμα-
τισμό δράσης της νέας τριετίας, πάνω στον
οποίο θα πρέπει να κινηθεί η νέα Διοίκηση. Η
Ομοσπονδία μας με τα Σωματεία της δυνά-
μεώς της πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμό-
τητα, διότι τίποτα δεν χαρίζεται. Έτσι η
Ομοσπονδία θα πρέπει να κινηθεί στους κά-
τωθι άξονες:
1. Οργανωτικά πιστεύουμε ότι το άμεσο πρό-
βλημα είναι η βιωσιμότητα των Σωματείων. Θα
πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση όλων για
νέες εγγραφές, διότι όπως γνωρίζετε τα Σω-
ματεία μας είναι θνησιγενή, πράγμα το οποίο
το διαπιστώνετε από τις απώλειες που έχει
κάθε Σωματείο κάθε μήνα. Ο Σιδηρόδρομος
συρρικνώνεται από προσωπικό, προσλήψεις
δεν γίνονται παρά κάποιες μεμονωμένες,
άμεσα Συντ/χοι βγαίνουν και μόνο ελάχιστοι.
2. Επιστροφή στην νομιμότητα, βελτίωση του
ασφαλιστικού Συστήματος και επαναφορά
των Συντάξεων στα προ των μνημονίων επί-
πεδα.
3. Επιστροφή αναδρομικών των παράνομα πα-
ρακρατηθέντων στους Συντ/χους των Νόμων

4051 - 4093 που κρίθηκαν παράνομοι.
4. Ο ΟΣΕ και οι εταιρείες να επιστρέψουν τα
παράνομα παρακρατηθέντα στους συναδέλ-
φους, ήτοι το άνω των 25% των κρατήσεων.
5. Άμεση εφαρμογή από το ΕΤΕΑΕΠ της τρο-
πολογίας Πετρόπουλο για την μη χορήγηση
των δευτερευουσών απολαβών στην εφάπαξ
παροχή σε όσους συναδέλφους δεν χορηγή-
θηκαν καν.
6. Να μειωθεί ο χρόνος χορήγησης των νέων
συντάξεων (κύριες και επικουρικές) να καταρ-
γηθούν οι προσωρινές, να χορηγείται σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα το εφάπαξ.
7. Να αντισταθούμε ώστε να υπαναχωρήσει η
κυβέρνηση στον τρίτο πυλώνα που θέλει να
δημιουργήσει, με την υπαγωγή των νέων επι-
κουρικών στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πολλά
προβλήματα στο μέλλον ια τους παλαιούς
Συν/χους, επισημαίνω ότι και η απόφαση του
ΣτΕ ομιλά για δημόσιο φορέα.
8. Βελτίωση της
Δημόσιας Υγειονο-
μικής και Νοσοκο-
μειακής
περίθαλψης, δω-
ρεάν οδοντοθερα-
πεία, μείωση των
τιμών στα φάρμακα
και άμεση πληρωμή
γυαλιών, καθώς και
στα βοηθητικά είδη
των αναπήρων.
9. Να γίνουν συναν-
τήσεις με τους Δι-
οικούντες του ΟΣΕ
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ για τα θέματα
που εκκρεμούν
όπως η έκδοση

υπηρεσιακών ταυτοτήτων, διατήρηση της
πρώτης θέσης, καθώς και την διάθεση των
υπηρεσιακών οικημάτων στους Συντ/χους.
Επίσης, να συνεχίσουμε να τιμούμε τους συ-
νάδελφους που έφυγαν από κοντά μας.
Η νέα Διοίκηση που θα προκύψει από το 15ο
Πανσιδηροδρομικό Συνέδριο, θα πρέπει να
λειτουργήσει με υποδειγματικό τρόπο και να
φροντίσει για την ισχυροποίηση της Ομοσπον-
δίας μας, να δώσει όλες τις δυνάμεις για την
λύση των προβλημάτων που απασχολούν τον
κλάδο των Συντ/χων.
Η νέα τριετία συνάδελφοι, θα είναι δύσκολη,
θα υπάρξουν προκλήσεις, γι’ αυτό θα πρέπει
να είμαστε έτοιμοι, να επαγρυπνούμε. Χρει-
άζεται η συμμετοχή όλων των συναδέλφων
και η ενεργή συμμετοχή όσων απαρτίζουν και
στελεχώνουν όργανα της Ομοσπονδίας. 
Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥ-
ΝΕΧΙΣΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ.

Συνάδελφοι,
Η σημερινή διαδικασία είναι μία διαδικασία που προ-
βλέπεται από το άρθρο 10 του καταστατικού της
ΠΟΣΣ.
Συνάδελφοι στα τρία χρόνια που η απερχόμενη δι-
οίκηση της ΠΟΣΣ είχε την ευθύνη να αντιμετωπίσει
τα μεγάλα προβλήματα που επέβαλαν όλες οι κυ-
βερνήσεις από το 2010 μέχρι και σήμερα οικονο-
μικά και υγείας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας)
σταθήκαμε όρθιοι και με καθημερινές παρεμβάσεις
στους αρμόδιους φορείς ΕΦΚΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΥ τις αιματοβαμμένες περικο-
πές της συντάξεώς μας Κύριας και Επικουρικής.
Συμμετείχαμε σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με
την ΑΓΣΣΕ επικεφαλής και τις άλλες ομοσπονδίες
της δυνάμεως της ΔΕΗ - ΟΑΣΑ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ - ΕΥΔΑΠ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και τις συνεργαζόμενες προς το
παρόν Ο.Τ.Ε. (επειδή λόγω του προβλήματος που
υπάρχει δεν έχουν εγγράφει ακόμη στην ΑΓΣΣΕ).
Επισκεφθήκαμε δύο φορές τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας με την ΑΓΣΣΕ και του γνωρίσαμε την δυ-
σαρέσκειά μας για τις περικοπές των συντάξεών
μας και την άρνηση της κυβέρνησης να μην εφαρ-
μόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας
που είχε βγάλει αντισυνταγματικές τις αποφάσεις
των περικοπών, και ζητήσαμε την παρέμβασή του
για το θέμα αυτό προς την κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εργασίας.
Ανεβάσαμε ψηλά τον πήχη με μεγάλη διαμαρτυρία
έξω από το ΣτΕ προβάλλοντας την εγκληματική
απόφαση της Κυβέρνησης που συζητείτο το θέμα
να περικόψει τις συντάξεις χηρείας σε εξευτελι-
στικό βαθμό υποχρεώνοντας την κυβέρνηση προ-
εκλογικά να περάσει υπουργική απόφαση ένα μήνα
προ των εκλογών γιο αποκατάσταση αυτής της
αδικίας επαναφέροντας τις συντάξεις χηρείας στο
70%.
Με την αλλαγή της Νέας Κυβέρνησης άρχισε η με-
ταβολή της σύνταξης χηρείας που είχε ψηφισθεί
ομόφωνα από όλα τα κόμματα της προηγούμενης
Βουλής από 50% σε 70% και θα ακολουθήσουν και
τα αναδρομικά, από τον Μάιο του 2019 όπου εφαρ-
μόσθη ο Νόμος 4611/2019 και δεν θα διακόπτεται

μετά την τριετία. Μετά από τις πολλές υποσχέσεις
θα περιμένουμε να δούμε πόσες από αυτές θα πε-
ράσει.
Η Νέα Κυβέρνηση που μετράει 100 περίπου ημέ-
ρες από τα δείγματα που έχει μέχρι τώρα δείξει
κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και ιδιαιτέρως
όπως έχει εκφράσει και ο κύριος πρωθυπουργός
ότι θα υποστηριχθεί η μεσαία τάξη, χαμηλόμισθοι
και συνταξιούχοι. Διότι πραγματικά ήταν ο μοναδι-
κός κλάδος που του αφαίρεσαν όποτε ήθελαν
λεφτά να εισπράξουν οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις.
Τα δέκα χρόνια της οικονομικής κρίσης έμπαιναν βι-
αίως και αφαιρούσαν από τη σύνταξή μας και μας
επιβάρυναν με περικοπές και φόρους προς τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα φάρμακά μας που τόσο
ανάγκη τα έχουμε σε αυτές τις ηλικίες.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι κολοτούμπες και τα
ψέματα θα σταματήσουν εδώ και θα έρθουν για
τους συνταξιούχους καλύτερες μέρες. Εμείς θα εί-
μαστε σε επαγρύπνηση και θα χειροκροτούμε τα
θετικά αποτελέσματα των εξαγγελιών αλλά και θα
σηκώνουμε και πάλι αναχώματα όπου βλάπτετε ο
Συνταξιούχος από την Κυβέρνηση.
Η εφημερίδα της ΠΟΣΣ παρά τις οικονομικές δυ-
σκολίες συνεχίζετε να εκδίδεται ανά δίμηνο ενημε-
ρώνοντας τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα.
Θέλουμε με την ευκαιρία που μας δίδετε σήμερα
να παρακαλέσουμε όλους σας να κάνουμε σταυρο-
φορία και να πλησιάσουμε συναδέλφους συνταξι-
ούχους να τους φέρουμε στα σωματεία της
Ομοσπονδίας διότι τα μέλη μειώνονται από θανά-
τους και δεν υπάρχουν Νέοι συνταξιούχοι να εγ-
γραφούν, άρα ο μόνος δρόμος είναι να πείσουμε
τους εκτός ομοσπονδίας συνταξιούχους να γρα-
φτούν στα σωματεία της δυνάμεώς της και να
σταματήσουν να στηρίζουν σωματεία γυρολόγους.
Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να απαιτήσουμε
από τη Νέα Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι θα σταθεί
στο ύψος των προεκλογικών δεσμεύσεών της,
όπου δια στόματος και του ιδίου του Πρωθυπουρ-
γού κυρίου Μητσοτάκη θα εφαρμοστούν όλες οι
αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων για τις πε-
ρικοπές των συντάξεών μας και του επιδόματος

αλληλεγγύης, καθώς και οι βελτιώσεις της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, καθώς περι-
μένουμε να επιβάλλει στις φαρμακοβιομηχανίες τα
φάρμακα να είναι 30 σε κάθε κουτάκι και όχι 24 και
οι γιατροί να μην μπορούν να γράφουν δύο κουτιά
και να υποχρεωνόμαστε να πληρώνουμε από την
τσέπη μας για να βγάλουμε το μήνα.
Ο ΕΦΚΑ και το ΕΟΠΥΥ πρέπει να λειτουργήσουν
σωστά και όχι όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, οι
Συνταξιούχοι έχουν ανάγκη από καλή φροντίδα και
όχι γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Να ολοκληρωθεί
το θέμα σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση
να γίνεται στις κατά τόπους περιφέρειες ή τα γρα-
φεία ΕΟΠΥΥ των έμμεσα ασφαλισμένων.
Βαρεθήκαμε από υποσχέσεις. 
Μετά από μεγάλες προσπάθειες καταφέραμε να
γίνονται οι εγγραφές των νέων μελών από το
ΕΦΚΑ. Με την ΑΓΣΣΕ έγιναν προσπάθειες για την ει-
σφορά 0,20 ευρώ με ασφαλιστικά μέτρα διότι ο
προηγούμενος Υφυπουργός Πετρόπουλος είχε
εξαιρέσει την ΑΓΣΣΕ από αυτήν την εισφορά. Πολ-
λοί συνάδελφοι εισέπραξαν επιστροφές που συν-
ταξιοδοτήθηκαν με τον νόμο 3395 και ήταν κάτω
των 55 ετών έχοντας 35 χρόνια πραγματικής σιδη-
ροδρομικής υπηρεσίας, με την βοήθεια κάποιων
συναδέλφων βρήκαμε την εγκύκλιο και πήραν τα
λεφτά σε διάφορα ποσά ανάλογα με το ύψος των
αποδοχών, κάθε συνάδελφος με βάση τον νόμο
4024 διότι η εγκύκλιος ήτο από το 2011 αναδρο-
μικά.
Με ενέργειες της ομοσπονδίας και με αιτήσεις
που έγιναν από συναδέλφους και πήραν επικουρική
από το ΤΕΑΔΥ έγιναν επιστροφές εισφοράς αλλη-
λεγγύης μικρά ποσά αλλά χρήσιμα εδώ που μας
έχουν φθάσει.
Επίσης για την εισφορά του 6% κάναμε παρέμβαση
να εισπράττεται σύμφωνα με τον Νόμο 4387 και οι
κρατήσεις να γίνονται επί του πραγματικού ποσού.
Στο θέμα των νέων ταυτοτήτων για τη μεταφορά
των Συνταξιούχων οι διοικούντες ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
σφυρίζουν κλέφτικα  που λέει και η λαϊκή παροιμία,
εμείς όμως θα επιμένουμε και τους πληροφο-
ρούμε ότι ο εμπαιγμός τους απέναντι στον συντα-
ξιούχο που στήριζε αυτό το μέσο σε δύσκολα

χρόνια και κάτω από δύσκολες συνθήκες δουλείας
είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε άδικος
για να μην χρησιμοποιήσουμε το αχάριστος.
Η Νέα Διοίκηση που θα προκύψει θα πρέπει να
επαναπροβάλλει όλα αυτά που έχει ανάγκη ο Συν-
ταξιούχος και να πιέσει την κυβέρνηση να δώσει
λύσεις στα ζωτικά και οικονομικά προβλήματα των
συνταξιούχων.
Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΣ καθιερώσαμε ως
ημέρα μνήμης την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους
για τους Σιδηροδρομικούς που έδωσαν τη ζωή
τους εκτελώντας το Υπηρεσιακό τους καθήκον στα
διάφορα συμβάντα, που έχουν καταγραφεί στο σι-
δηροδρομικό δίκτυο του Ο.Σ.Ε. όπου έχει χτιστεί εις
μνήμη τους στα ΔΟΞΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ το παρεκκλήσιο
των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού από
προσφορές των οικογενειών των συναδέλφων
που τότε έχασαν σε αυτό το σημείο την ζωή τους
και άλλοι έπαθαν ακρωτηριασμό μελών του σώμα-
τός τους. Στην μεγάλη μετωπική σύγκρουση των
δύο αμαξοστοιχιών στο σημείο αυτό. Η ομοσπον-
δία με την οικονομική συμμετοχή και των σωμα-
τείων της δυνάμεώς της προχώρησε και
κατασκευάστηκε νέα περίφραξη του χώρου τοπο-
θέτησε σιδηροκατασκευή (πύργο) όπου επάνω το-
ποθέτησε δεξαμενή για ύδρευση των αναγκών του
παρεκκλησίου. Επίσης κάθε χρόνο καθιερώθη με
πρωτοβουλία της ΠΟΣΣ και των σωματείων της δυ-
νάμεώς της να γίνεται Λειτουργία και Πανσιδηρο-
δρομικό μνημόσυνο για όλους τους συναδέλφους
που με οποιονδήποτε τρόπο έφυγαν από τη ζωή.
Τέσσερα χρόνια τώρα γίνεται αυτή η τελετή, όλα
τα έξοδα αναλαμβάνουν η ΠΟΣΣ και τα σωματεία
της δυνάμεώς ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ, ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ, ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Ως απερχόμενος Πρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια
θέλω να συγχαρώ όλα τα μέλη του Δ.Σ. και του Γεν.
Συμβουλίου για την καλή και συναδελφική συνεργα-
σία που είχαμε και αυτή την τριετία πάντα με γνώ-
μονα την υπεράσπιση των προβλημάτων που
συσσώρευσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι
αλλαγές μορφής του Σιδηροδρόμου και θέλω να
πιστεύω ότι με αυτή τη συνεργασία θα συνεχί-
σουμε για το καλό των Σιδηροδρομικών.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: 1-2/2 Σάββατο, Κυριακή: 
Προσκύνημα στην Υπαπαντή, την Πολιούχο της Καλαμάτας, ανή-
μερα της γιορτής της και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο
της Μεσσήνης.
29/2 - 3/3 Σάββατο, Κυριακή, Καθαρή Δευτέρα, Τρίτη: 
Απόκριες στην πανέμορφη Ήπειρο, Γιάννενα, Μαντείο Δωδώνης,
Πηγές Αχέροντα, Λίμνη Ζηρού, Κορωνησία κ.α.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 30/4 - 5/5/ 6ήμερη εκδρομή στην Ανατολική Ρωμυ-
λία. Παράλια Εύξεινου Πόντου (Βουλγαρία), Πύργος, αρχαία Σω-
ζόπολη, Βάρνα και Αγχίαλος.
ΜΑΪΟΣ: 11ήμερη αεροπορική στην Εξωτική ΙΑΠΩΝΙΑ: 
Τόκιο, Νίκκο, Φούτζι, Καμακούρα, Κιότο, Χιροσίμα, Οσάκα.
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