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Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή της για την κοινω-
νική ασφάλιση και ετοιμάζεται να σαρώσει ότι, έχει απομείνει μετά τις 
μεγάλες αντιλαϊκές αντιασφαλιστικές ανατροπές που οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις θεσμοθέτησαν και εφάρμοσαν με τα μέτρα των δύο πρώτων 
μνημονίων. 
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια τρομοκρατικά επιχειρήματα 
των προηγούμενων, όσον αφορά την βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος. Δεν περιέχει καμιά αναφορά στην διαχρονική ληστεία των 
αποθεματικών των ταμείων, που ανέρχεται στα 100 δις ευρώ περίπου. Κι 
ακόμα επικυρώνει και θωρακίζει με νόμο τις μέχρι τώρα περικοπές των 
συντάξεων και των δώρων. 
Το σχέδιο αποτελεί ταφόπλακα του κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλι-
σης, αφού βασικός στόχος είναι η απόσυρση του κράτους και των εργο-
δοτών από τη χρηματοδότηση του συστήματος. Γι αυτό έχει τη στήριξη 
του μεγάλου κεφαλαίου και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ και της ΕΕ. 
Από τη λαιμητόμο της κατακρεούργησης όσων συνταξιοδοτικών κατα-
κτήσεων έχουν απομείνει δεν θα γλιτώσουν ούτε οι σημερινοί συνταξι-
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Συνέχεια στη σελίδα 2

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», στη  συνεδρί-
ασή του στις 18Φεβρουαρίου 2016 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 9 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 2016, και ώρα 10.00΄π.μ., στα γραφεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Βεραν-
ζέρου 13, 1ος όροφος). 
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιη-
θεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και 
ώρα 10.00΄π.μ. στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ (Καρό-
λου 1-3).

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Απολογισμός Δράσης της Διοίκησης του 2015.
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2015. 
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
5. Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης της χρήσεως έτους 2015.
6. Ανακοινώσεις – προτάσεις – αποφάσεις. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, να παρευ-
ρεθούν μαζικά στη Γενική Συνέλευση στις 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ώστε 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που μας απα-
σχολούν. 

               Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
   ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
ώρα 10.00΄π.μ. κτιρίου του ΟΣΕ
9ος όροφος (Καρόλου 1-3).

Στο δεκαετές σχέδιο που ανακοινώθηκε 2014-2025 και θα«διοχετευτούν» 
5 δις ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Σιδηροδρόμου για ταεπόμενα δέκα 
χρόνια, για το δίκτυο της Πελοποννήσου προβλέπεταιχρηματοδότηση 
μόνο για την γραμμή ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΧΑΓΙΑ και συγκεκριμένα:

•	 Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Ροδοδάφνη-Ρίο 450 εκ. ευρώ.
•	 Ηλεκτροκίνηση - σηματοδότηση τμήματος Ροδοδάφνη - Ρίο 125 

εκ.ευρώ.
•	 Νέα Γραμμή Ρίο - Λιμένα Πάτρας 100 εκ. ευρώ.
•	 Κατασκευή - Ηλεκτροκίνηση Κιάτο - Ροδοδάφνη 35 εκ. ευρώ.
•	 Κατασκευή - αναβάθμιση προαστιακού Πάτρας, τμήμα Πάτρα – 

ΚάτωΑχαγιά 6 εκ. ευρώ

Για το υπόλοιπο δίκτυο Κόρινθο - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κάτω Αχαγιά– 
Πύργο- Καλαμάτα δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ. Αυτή η πολιτική που 
υλοποιείταιαπό την κυβέρνηση θα έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική 
εγκατάλειψη τουδικτύου της Πελοποννήσου.  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Με μαζική συγκέντρωση που 
πραγματοποίησαν στις 19 

Γενάρη 2016 στην Πλατεία Εθνι-
κής Αντίστασης και πορεία στο 
Υπουργείο Εργασίας, συνταξιού-
χοι απ΄όλα τα Ταμεία έστειλαν 
ξανά το μήνυμα στην κυβέρνηση 
πως δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα 
με τους αγώνες τους για αξιοπρε-
πείς συντάξεις και παροχές Υγείας 
γι΄αυτούς και τα παιδιά τους.
Την κινητοποίηση οργάνωσε η 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
(ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – 
ΟΣΕ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – ΟΤΑ – ΠΟΣΕ – ΟΑΕΕ.
«Ανθρώπινες συντάξεις και δωρεάν υγεία, την 
κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία», «Κάτω τα 
χέρια από τις συντάξεις, ο αγώνας του λαού το 
δρόμο θα σας φράξει», «Τα ελλείμματά σας σε 
όλα τα ταμεία είναι οι παροχές σας στην πλου-
τοκρατία», «Αδειάζουν τα ταμεία για τους δα-
νειστές, κέρδη με ουρά στις πολυεθνικές», ήταν 
μερικά από τα συνθήματα, με τα οποία η πορεία 
έφτασε στο υπουργείο.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο Μανώλης Ραλλά-
κης, γραμματέας τη Ομοσπονδίας Συνταξιού-
χων ΙΚΑ και απηύθυναν χαιρετισμό ο Γιώργος 
Βρανάς και ο Τάσος Γεωργιάδης από τους συ-

νταξιούχους του ΝΑΤ και των ΕΛΤΑ, αντίστοι-
χα. Αντιπροσωπεία των συνταξιούχων συναντή-
θηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο.
Αμέσως μετά τη συνάντηση, μιλώντας στους 
συγκεντρωμένους ο Δήμος Κουμπούρης, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, 
επισήμανε ότι ξεκαθάρισαν στον υπουργό ότι 
οι συνταξιούχοι δεν είναι διατεθειμένοι να δια-
πραγματευτούν πόσα θα χάσουν. 
Του μετέφεραν το αίτημα της συγκέντρωσης να 
πάρει πίσω η κυβέρνηση το αντιασφαλιστικό 
έκτρωμα που τσακίζει τα εισοδήματά τους, ενώ 
δήλωσαν πως δεν νομιμοποιούν κανένα από τα 
αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα ούτε των προη-
γούμενων κυβερνήσεων ούτε της σημερινής κυ-
βέρνησης που τα συνεχίζει απαρέγκλιτα. 

Ενότητα
Έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» (Έτος ίδρυσης 1987)
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ούχοι. 
Μερικά από τα κύρια σημεία της κυβερνητικής πρότασης στοχεύουν στα εξής: 
•	 Ο επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση όλο τον εργασιακό βίο και η μείωση των ποσο-

στών αναπλήρωσης που θα σημάνει την άμεση μείωση των συντάξεων.
•	 Αυτό θα ισχύσει και για τους σημερινούς συνταξιούχους από το 2018 και μετά, ισοπεδώνο-

ντας τις σημερινές συντάξεις προς τα κάτω. 
•	 Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης προσεγγίζει το 62% για 42 χρόνια δουλειάς. 
•	 Η κυβέρνηση εγγυάται την κάλυψη μόνο της «εθνικής» σύνταξης των 384 ευρώ. 
•	 Μπαίνει σε εφαρμογή η σταδιακή μέχρι το 2019 κατάργηση του ΕΚΑΣ, σφαγιάζονται τα εφ’ 

άπαξ και οι κοινωνικές παροχές. 
•	 Ενοποιούνται τα ταμεία σε ένα, που κληρονομεί από ΙΚΑ, ΝΑΤ και ΟΑΕΕ  έλλειμμα 2.7 δις 

ευρώ με προοπτική τη μείωση των συντάξεων. 
•	 Στις επικουρικές επιβάλλεται αύξηση των εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5% και των ερ-

γοδοτών κατά 1% για τρία χρόνια. Όμως το ποσό της σύνταξης θα εξαρτιέται κάθε φορά από 
τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ενιαίου επικουρικού ταμείου. 

Η κυβέρνηση με ψέματα προσπαθεί να πείσει ότι οι ανατροπές θα σώσουν το ασφαλιστικό σύ-
στημα και θα εξασφαλίσουν τις συντάξεις των επόμενων γενεών. Προσπαθεί να δημιουργήσει 
αντιπαράθεση ανάμεσα στους παλιούς και νέους, κοινωνικό αυτοματισμό, διαίρει και βασίλευε. 
Δεν μας ξεγελούν λοιπόν οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις.
Τα προπαγανδιστικά τρυκ, τα ψέματα και τα φτιασιδώματα. 
Το συνταξιουχικό κίνημα δεν παγιδεύεται, δεν εξαπατάται. Θα ξεσκεπάσουμε τις κυβερνητικές 
προθέσεις, τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς στόχους της νέας επίθεσης στα δικαιώματά μας. 
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών προτάσεων, τα σχέδια της κυβέρνησης δεν 
θα περάσουν. 
            Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε: 
•	 Την ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των Ταμείων με όλα όσα έχουν αφαιρέσει δια-

χρονικά κράτος και πλουτοκρατία. 
•	 Την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2009, της 13ης και 14ης σύνταξης. 
•	 Κάτω τα χέρια από τις επικουρικές και το ΕΚΑΣ.
•	 Η υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης μπαίνει στην πρώτη γραμμή του 

αγώνα μας. 
•	 Να επιστραφούν τα αποθεματικά του Ταμείου Προνοίας που υπεξαίρεσε η προηγούμενη κυ-

βέρνηση ώστε να χορηγηθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους. 

Συνέχεια από σελίδα 1

ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκ-
δήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις 26/1/2016, στο 
μέγαρο του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3, Αθήνα).
Οι συνάδελφοι που κατέκλυσαν την αίθουσα 
του 9ου ορόφου, συνάντησαν φίλους, αντάλλα-
ξαν ευχές για καλή χρονιά και ανανέωσαν την 
παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στις δρα-
στηριότητες και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
Στην εκδήλωση, εκ μέρους του Δ.Σ. της «ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ» απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος ΣΩ-
ΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γενικός Γραμματέας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ο Αντιπρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ και το μέλος του ΔΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και 
απεύθυναν χαιρετισμό για καλή χρονιά οι:

•	 Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηρο-
δρομικών (Π.Ο.Σ.) ο Αναπληρωτής Γραμμα-
τέας Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ 

•	 Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο 
Οργανωτικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΛΜΟΣ,

•	 Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε., 
ο Πρόεδρος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ,

•	 Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δημοσί-
ου, ο Γενικός Γραμματέας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥ-
ΜΑΣ,

•	 Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Τ.Α., ο 
Αντιπρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ,

•	 Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων 
ΕΛΤΑ, ο Πρόεδρος ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

•	 Από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων 
ΝΑΤ, το μέλος του ΔΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΑΔΗΣ,

•	 Από το Συνεταιρισμό ΣΥΝΠΕ-ΟΣΕ, ο Πρόε-
δρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

•	 Από το Πολιτιστικό Κέντρο Σιδηροδρομικών, 
ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΤΑ-
ΚΗΣ και 

•	 Από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρο-
μικών, ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΚΟΛΛΥΡΗΣ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ 

ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Εκδηλώσεις για την κοπή της  πρωτοχρονιάτικης πίτας

ΑΘΗΝΑ

Τρίπολη, 14/01/2016

Καλαμάτα, 14/01/2016

Λαμία, 19/01/2016

Λάρισα, 20/01/2016

Βόλος, 21/01/2016

Πάτρα, 28/01/2016



ΣΕΛΙΔΑ   -  4 ενοτητα φ. 123 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
ώρα 10.00΄π.μ. κτιρίου του ΟΣΕ
9ος όροφος (Καρόλου 1-3).

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ 
ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016 ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙsΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

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…

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων για την εκτύπωση των μηνιαίων 
φύλλων σύνταξης (Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης) μέσω 
των ηλεκτρονικών σελίδων του ΙΚΑ, σας παραθέτουμε τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσετε:
1. Πληκτρολογούμε www.ika.gr και πατάμε enter
2. Επιλέγουμε γλώσσα Ελληνικά (το εικονίδιο με την ελληνική σημαία)
3. Διαλέγουμε από το οριζόντιο μενού ή το ανάλογο εικονίδιο την 

επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και κάνουμε κλικ
4. Κάνουμε κλικ πάνω στην ένδειξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 

Ασφαλισμένους / Συνταξιούχους»
5. Κατόπιν, κάνουμε κλικ στην ένδειξη «Ενημερωτικό Σημείωμα 

Συντάξεων»
6. Έχουμε εισέλθει στην φόρμα συμπλήρωσης των ατομικών μας 

στοιχείων.  

Με τη συμμετοχή τους χιλιάδες εργαζόμενοι, 
συνταξιούχοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμε-

νοι, επιστήμονες, νεολαίοι και γυναίκες, με κεντρικό 
αίτημα να αποσύρει η Κυβέρνηση το σχέδιο – λαι-
μητόμο για το Ασφαλιστικό.
Η μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας, οι 
μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε κάθε πόλη, τα 
αγωνιστικά μπλόκα της αγροτιάς σε όλη τη χώρα, οι 
πλημμυρισμένοι από λαϊκό κόσμο κεντρικοί δρόμοι, 
φανερώνουν τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα 
για να αποτρέψουμε το νέο έγκλημα στο Ασφαλι-
στικό να βάλουμε μπρος για νέες διεκδικήσεις. 

Συνάδελφοι,

Στη συνάντηση που είχαμε από 
κοινού με τον Υφυπουργό Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλο 
Αναστάσιο, στις 19-10-2015 και 
του εκθέσαμε τις θέσεις μας για 
σοβαρά ζητήματα που απασχο-
λούν τους Συνταξιούχους Σιδηρο-
δρομικούς όπως το αναγκαστικό 
κούρεμα στα αποθεματικά του 
Ταμείου και ζητήσαμε να δοθούν 
χρήματα στο ΤΑΥΤΕΚΟ – ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ ώστε να χορηγη-
θούν τα εφάπαξ στους συναδέλ-
φους.

Η αλλαγή του τρόπου υπολο-
γισμού για όσους συναδέλφους 
έχουν συνταξιοδοτηθεί και συντα-
ξιοδοτούνται μετά την 1-9-2013. 

Την εφαρμογή της απόφασης 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας που έκρινε αντι-
συνταγματικές τις μειώσεις στις 
συντάξεις που επιβλήθηκαν από 
το 2012 και μετά.

Ανάλογα ζητήματα είχε εκθέσει 
και η Π.Ο.Σ.

Γι΄αυτά τα σοβαρά ζητήματα ο 

κ.Υπουργός μας ενημέρωσε ότι η 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν 
είναι έτοιμη να μας απαντήσει και 
μας είπε ότι στο τέλος του Νοέμ-
βρη 2015 θα μας ενημερώσει ορι-
στικά.

Συνάδελφοι,

Διανύουμε το δεύτερο μήνα 
του 2016 και η Κυβέρνηση και 
ο κ.Πετρόπουλος μας εμπαίζει. 
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να 
συνεχιστεί.

Σαν Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ», προτείνουμε να 
οργανωθεί συγκέντρωση έξω από 
το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων σε ημερομηνία που θα κα-
θορίσουμε από κοινού.

Είμαστε ανοιχτοί για οποιαδή-
ποτε άλλη πρόταση.

Με συναδελφικούς χαιρετι-
σμούς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πεδία:
1. Πληκτρολογούμε τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.)
2. Πληκτρολογούμετον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ(Α.Μ. ΔΙΑΣ)
 – Προσοχή: Χωρίς κενά όλοι οι αριθμοί
3. Επιλέγουμε Μήνα
4. Επιλέγουμε Έτος
5. Πληκτρολογούμε Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσηςόπως εμφανίζεται 

αριστερά (στην οθόνη μας)
6. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Εκτύπωση» 

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/03/2016: ΠΑΛΑΜΗΔΙ – ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30 για τον Ισθμό με στάση για καφέ και στη 
συνέχεια πηγαίνουμε στο Παλαμήδι για μια μικρή ξενάγηση. Στη συνέχεια ακο-
λουθεί βόλτα στη μαγευτική παραλία του Τολού και μετά συνεχίζουμε για το 
Ναύπλιο όπου θα ακολουθήσει προαιρετικό γεύμα και βόλτα στην ιστορική 
πόλη του Ναυπλίου.  Τέλος το απόγευμα επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιά-
μεση στάση για καφέ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/04/2016 ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
Αναχώρηση από Καρόλου ώρα 7.30΄ με στάση για καφέ στον Ισθμό. Συνεχίζου-
με για Π. Επίδαυρο όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση στην πόλη της Επιδαύρου. 
Μετά αναχώρηση για Γαλατά με μια μικρή στάση. 
Στη συνέχεια πάμε στον Πόρο για βόλτα και φαγητό (προαιρετικά). 
Τέλος το απόγευμα αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ. 
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.


