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ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στη συνεδρίασή του στις 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00’ π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, αποφάσισε
την πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, και ώρα: 10.00’ π.μ. στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βεραντζέρου 13, 1ος όροφος).

Η

συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, έρχεται για μια ακόμη φορά να τσακίσει ότι έχει απομείνει στις συντάξεις μας, να μας φορτώσει με νέα αβάσταχτα φορολογικά βάρη.
Γιατί εμείς που σε όλη μας τη ζωή, που με το μόχθο μας πληρώσαμε τα πάντα και
δεν τα χρωστάμε σε κανέναν, για την κυβέρνηση και τους εταίρους της αποτελούμε
κόστος γήρανσης και πρέπει να πέσουμε στον Καιάδα.
Η νέα συμφωνία, που κατά την κυβέρνηση θα υλοποιηθεί μετά το 2018, προβλέπει:
• Νέες μειώσεις στο αφορολόγητο, που σημαίνει νέα άγρια φορολογία στις πλάτες μας, δηλαδή νέα μείωση των πενιχρών αποδοχών μας.
• Νέες μειώσει στις συντάξεις μας με την αφαίρεση της «προσωπικής διαφοράς».
• Την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την απελευθέρωση
των απολύσεων με δουλοκτητικά ωράρια εργασίας για τους εργαζόμενους.
Πέραν αυτών ισχύουν όλοι οι αντιλαϊκοί αντισυνταξιουχικοί νόμοι που έχουν ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις και την σημερινή και έχουν την στήριξη των κομμάτων που είναι σε αυτή τη λογική και είναι σε εφαρμογή. Όπως π.χ. η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις, η αύξηση των ορίων ηλικίας για
συνταξιοδότηση, η ολοκληρωτική αφαίρεση του ΕΚΑΣ, καθώς η κατακρεούργηση
των συντάξεων χηρείας. Και τώρα όλοι αυτοί που μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο
παριστάνουν τους αντίθετους.
Και από πάνω έχουν το θράσος να μας λένε να μην ανησυχούμε γιατί θε υπάρξουν
αντισταθμιστικά. Δηλαδή μας λένε, μην ανησυχείτε, θα σας παίρνουμε εκατό και
θα σας επιστρέφουμε δέκα.
Είναι πλέον καθαρό πόσο δίκιο είχαμε όταν λέγαμε, ότι η «προσωπική διαφορά»
επινοήθηκε για να γίνουν νέες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις παρά
ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός μας διαβεβαίωσε στην πρόσφατη συνάντησή μας
ότι «…δεν θα γίνουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις».

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια
ώρα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
και ώρα 10.00΄π.μ. στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3).
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2016.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2016.
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2016.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευρεθούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση στις 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ώστε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο Πρόεδρος				
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Σ Υ Ν Ε ΡΓΑ Ζ ΟΜΕ ΝΕ Σ Σ ΥΝΤΑ Ξ ΙΟΥ Χ ΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝ ΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Σ

τις 20/1/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μετά από αίτημα των συνταξιούχων
που εκκρεμούσε από τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στις 15/12/2016. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε εκ μέρους της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ο Πρόεδρος της Σωτήρης
Ραυτόπουλος, οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα έβαλαν προς συζήτηση
με τον Πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι και απαίτησαν
λύσεις σε αυτά όπως: αποκατάσταση των συντάξεων, την επαναχορήγηση της 13ης και
14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων, τα προβλήματα της υγείας – περίθαλψης, την καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων κύριων και επικουρικών,
τη χορήγηση του εφάπαξ, παράλληλα εκφράζοντας την ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων μετά τον επανυπολογισμό και την προσωπική διαφορά.
Σχετικά με αυτό και παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού «ότι δεν πρόκειται να
γίνουν άλλες μειώσεις» οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων του δήλωσαν ότι δεν πείθονται
περί τούτου αφού το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και ψηφίστηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή κυβέρνηση, είναι αρνητικό για κάτι τέτοιο, περιλαμβάνοντας πέραν των άλλων την «προσωπική διαφορά» τον «δημοσιονομικό κόφτη»
Συνέχεια στη σελίδα 4

ενοτητα
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Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις 24/1/2017 στο μέγαρο του ΟΣΕ
(Καρόλου 1-3, Αθήνα).
Οι συνάδελφοι που κατέκλυσαν την αίθουσα του 9ου ορόφου, συνάντησαν φίλους,
αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονικά και ανανέωσαν την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία του Ψ.Ο.Σ., και τους ευχαριστούμε θερμά.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος Σωτήρης Ραυτόπουλος, τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Παναγιώτης
Φωτιάδης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό για καλή
χρονιά οι:
• Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Πρόεδρος Δήμος Κουμπούρης και
ο Γεν. Γραμματέας Μανώλης Ραλλάκης.
• Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) ο Πρόεδρος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος.
• Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε., ο Πρόεδρος Παντελής Τάτσης.
• Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δημοσίου, ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Γκούμας.
• Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Εμπόρων Ο.Α.Ε.Ε. η Πρόεδρος Γεωργία
Παπαδάκου.
• Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Πρόεδρος Τάσος Γεωργιάδης και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Πεπόνης.
• Από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, ο Πρόεδρος Γεώργιος Βρανάς.
• Από τον ΟΣΕ ο κ. Αλέξανδρος Βλαχογιάννης και η κα Στέλλα Κολιοπούλου.
• Από το Πολιτιστικό Κέντρο Σιδηροδρομικών, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος
Μαρτάκης.
• Από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, ο Γενικός Γραμματέας Ευστάθιος Κολλύρης.

Ο

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 12 ΠΟΛΕΙΣ

λοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» σε δεκατρείς πόλεις, όπου με την ευκαιρία
οι συνάδελφοι συζήτησαν τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως συνταξιούχοι, τόσο για τα
γενικότερα όσο και για τα ειδικότερα από τη θητεία τους στον σιδηρόδρομο.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 12
Ιανουαρίου 2017 από την Τρίπολη
και την Καλαμάτα, συνεχίστηκαν
στο Άργος (13/1) στη Λαμία (17/1)
στη Λάρισα (18/1) στον Βόλο (19/1)
στην Κατερίνη (20/1) στην Αθήνα
(24/1) στην Κόρινθο (25/1) στην
Πάτρα (26/1) στον Πύργο (27/1)
στο Διακοφτό (28/1) και τελείωσαν
στις 31/1 στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΡΓΟΣ

ενοτητα
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο νόμος 4024/2011 στο άρθρο 1 παρ. 10α που αναφέρεται για την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους αναφέρει
και ποιοι εξαιρούνται της εισφοράς, μεταξύ άλλων είναι και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Όσοι συνάδελφοι έχουν βγει στη σύνταξη με 35 χρόνια πραγματικής
συντάξιμης υπηρεσίας να επικοινωνήσουν με το σωματείο για ενημέρωση ώστε να καταθέσουν αιτήσεις στο ΤΑΠΟΤΕ όπου θα ζητούν να
επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά που έγιναν με το νόμο αυτό.
Συνημμένα στην αίτηση θα βάζουν και την απόφαση συνταξιοδότησης.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2017:
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΑ

Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30π.μ. Στάση για καφέ κατά τη διαδρομή και
συνεχίζουμε για Καλάβρυτα, μετά για μονή Παναγιά Πλατανιώτισα και φαγητό προαιρετικά. Επιστροφή για την Αθήνα με στάση για καφέ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4/2017:
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Αναχώρηση από την Καρόλου ώρα 7.30π.μ. Στάση για καφέ κατά τη διαδρομή
και φθάνουμε στην ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ και τον Λούσιο Ποταμό σε μια καταπράσινη
τοποθεσία. Επίσκεψη στη μονή ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στη συνέχεια γεύμα
προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή για την Αθήνα με στάση για καφέ.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ!!!
Με άρθρο, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών ΜακεδονίαςΘράκης (Σ.Σ.Σ.Μ.Θ.) επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική μας διατυπώνοντας παράλληλα και απειλές. Στο προηγούμενο μας φύλλο διατυπώσαμε, το εύλογο ερώτημα, άγνοια ή
σκοπιμότητα σχετικά με την παρότρυνσή προς τους συνταξιούχους να προσφύγουν στην
δικαιοσύνη για την παρακράτηση του 10% στο εφάπαξ από το ΤΑΥΤΕΚΩ. Και διατυπώσαμε το ερώτημα μιας και το ΣτΕ με τελεσίδικες αποφάσεις του (3051/14 & 4011/14)
έκρινε ότι η παρακράτηση αυτή είναι νόμιμη και όχι μόνο απέρριψε το αίτημα αλλά και
μάλιστα, υποχρέωσε τον συνάδελφο που αφορούσε η υπόθεση να καταβάλλει και τη
δικαστική δαπάνη των 920 ευρώ.
Στο εν λόγω άρθρο οι συντάκτες μας ενημερώνουν ότι είναι γνώστες της απόρριψης
αυτής, αλλά, «…είναι δυνατή η διεκδίκηση με αγωγή υπό νέα νομική βάση» και μάλιστα
μας λένε ότι αυτό το αγνοούμε!
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα νομική βάση που θα βρουν οι δικηγόροι (επ’
αμοιβή εννοείται). Αν και πάλι απορριφθούν οι αγωγές τους, τους ευχόμαστε να μην
τους επιδικαστεί η δικαστική δαπάνη και να ψάξουν να βρουν άλλη νομική βάση. Θα
ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε το οικονομικό κόστος που θα επωμιστεί ο κάθε συνάδελφος συνταξιούχος με τη νέα (νέες;) αγωγή και τις πιθανότητες να του επιδικαστεί
η όποια δικαστική δαπάνη.
Όσο για το ότι θεωρούν προσβλητικό για το Σωματείο τους το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και μάλιστα λένε ότι κινείται στα όρια της νομιμότητας,
θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το μόνο που λέμε στο δημοσίευμά μας είναι ένα ερώτημα
προς αυτούς με τίτλο «άγνοια ή σκοπιμότητα;», χωρίς να περιέχει καμία συκοφαντία.
Όσον αφορά προτροπή τους για «έγγραφη συγγνώμη» ή την απειλή τους ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, τους δηλώνουμε ότι: Όπως αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τον
κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό όταν ήμασταν εν ενεργεία, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα που είμαστε συνταξιούχοι. Όχι μόνο δεν υπάρχει ζήτημα συγγνώμης αλλά
θα συνεχίσουμε να ασκούμε κριτική όπου και όταν εμείς κρίνουμε ότι χρειάζεται, όπως με
τη σειρά μας αποδεχόμαστε την όποια κριτική για τη δράση μας. Σχετικά με τις απειλές
για προσφυγή στη δικαιοσύνη, λάθος πόρτα χτύπησαν. Τους προκαλούμε να το κάνουν.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Συνέχεια από σελίδα 1
βασικά εργαλεία για νέες περικοπές συντάξεων…
Επίσης είναι καθαρό ότι οι εισφορές μιας ζωής δεν μπορούν να ανταποδίδονται με ευκαιριακά επιδόματα – ψίχουλα όπως αυτό των Χριστουγέννων αλλά με σταθερές και για όλους
παροχές δώρα – επίδομα αδείας κτλ.
Σημειώθηκε ιδιαίτερα η καθυστέρηση στην έκδοση πάνω από 100.000 συντάξεων που δημιουργεί δυσβάσταχτο πρόβλημα στις οικογένειες των δικαιούχων και η απάντηση ήταν ότι
οι συντάξεις και το εφάπαξ θα αποδοθούν μέχρι το τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
Καθ’ όλη τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης που
η διάθεσή της δεν δείχνει να λύνει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
παίρνοντας υπ’ όψιν της όλα τα παραπάνω αλλά έχοντας και την πείρα από τους αγώνες
που έχουν αναπτυχθεί, καλεί τους συνταξιούχους και τα Σωματεία σε αποφασιστικότερους
αγώνες ενάντια σε όλες τις πολιτικές Ε.Ε. – Κεφαλαίου που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις σε
βάρος των συνταξιούχων.
Νέοι αγώνες θα ξετυλιχθούν σύντομα και όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε μαζικά και αποφασιστικά. Μπορούμε να τους σταματήσουμε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: (210/5238509, 210/5230829).
Παρατήρηση: Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ και για τα μη μέλη
είναι 10,00 ευρώ.

Παράρτημα «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» νομού Πιερίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2017:
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

Το τοπικό παράρτημα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» νομού Πιερίας θα πραγματοποιήσει
ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 19 Μαρτίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Αναχώρηση από την Κατερίνη στις 7.00π.μ. Άφιξη και ξενάγηση στο σπήλαιο
της Αλιστράτης στις Σέρρες και στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Δράμα και
στάση για φαγητό. Συνεχίζουμε για την Καβάλα για τον απογευματινό καφέ
και επιστροφή για Κατερίνη.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10/3/2017 στα τηλέφωνα των συναδέλφων: ΝΟΝΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: 6938444154, ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟ: 6979446785,
ΕΛΜΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ: 6982233513, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ:
6973342253 & ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 6974145244
Παρατήρηση: Η συμμετοχή για τα μέλη μας είναι 5,00 ευρώ και για τα μη μέλη
είναι 10,00 ευρώ.

Ραντεβού για καφεδάκι

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Σας καλούμε κάθε Τετάρτη στα γραφεία μας
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος, Βερανζέρου 13, 1ος
όροφος) από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι
να πιούμε το καφεδάκι μας και να συζητήσουμε τα
προβλήματά μας. Σας περιμένουμε…

Ενότητα

Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)

Αρ. Φύλλου 129 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Συμβολική τιμή φύλλου: 0,10€
Βερανζέρου 13 (1ος όροφος) Αθήνα Τ.Κ. 106 77
Τηλ.: 210-5230829, 210-5238509 / Φαξ: 210-3840154, 210-3838419
internet: http://www.trenotita.gr/ e-mail: trenotita@gmail.com
Υπεύθυνος έκδοσης, Πρόεδρος: Ραυτόπουλος Σωτήρης
Μέλη Δ.Σ.: Φράγκος Χρ. (Αντιπρόεδρος), Ρούσσος Π (Γεν. Γραμματέας), Μελούδης Αθ. (Ταμίας) Χατζηθεοδωρίδης Σ., Βασιλόπουλος Π., Φωτιάδης Π.
Οι απόψεις στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

