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Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ αναρτήθηκε, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, 
το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 σύμφω-

να με τον επανυπολογισμό που προβλέπει ο νόμος 4387/2016, γνωστός και ως 
νόμος Κατρούγκαλου.
Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλω-
ση κατά του ΕΦΚΑ, που κοινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυ-
πουργού, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στον 
Συνήγορο του Πολίτη, επιφυλασσομενο για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών 
του, θεωρεί ότι «τα ενημερωτικά σημειώματα που  εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ 
από την 1η-10-2019 είναι άκυρα» καλεί τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να προβεί άμε-
σα στην ανάκληση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αυτών και να προχωρή-
σει στην έκδοση νέων τροποποιητικών αποφάσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του Συνήγορου του Πολίτη και εν συνεχεία να προβεί, στην  
αποστολή των ορθών εκκαθαριστικών σημειωμάτων όπως προβλέπει το άρθρο 
14 και 33 του ν.4387/2016». 
Το εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

του Ν.Π.Ι.Δ. – Σωματείου, Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηρο-
δρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βερανζέρου 
13 Τ.Κ. 10677 και ΑΦΜ: 090400993.

ΚΑΤΑ
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΚΑ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην  Αθήνα , οδός  
Αγίου Κωνσταντίνου και αρ.8.
Κύριοι,
όπως καλώς γνωρίζετε είμαστε συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί και  το σωματείο 
μας βάσει του άρθρου 2 του καταστατικού μας, σκοπό έχει τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των ασφαλιστικών, οικονομικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερό-
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ντων των μελών μας, αλλά και την προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών 
και δημοκρατικών ελευθεριών τους. Επίσης στόχος του συνδέσμου μας, είναι 
η κοινωνική αναβάθμιση του κλάδου των συνταξιούχων και η διασφάλιση της 

ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στην ΑΘΗΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ 2019 στα  ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ στις 10:30 π.μ.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιουχικών οργανώσεων 
παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί σε κοινό αγώνα όλους τους φορείς του 

εργατικού λαϊκού κινήματος, με την οργάνωση Συλλαλητηρίων σε όλες τις πό-
λεις της χώρας μας για το Σάββατο 30.11.19, στην Αθήνα ώρα 10.30 π.μ. στα 
Προπύλαια, να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν 
στο νέο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!
Το μεγάλο μέτωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν αφορά μόνο τους συνταξι-
ούχους γιατί δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην σύνταξη. Η Κοινωνική Ασφάλιση 
αφορά την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, την υγεία-
πρόνοια. Αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, τους αγρότες, 
τους Επαγγελματίες ΕΒΕ, όλο τον εργαζόμενο λαό. Με αίμα έχει γίνει η ασφά-
λιση δεν είναι για διάλυση και ιδιωτικοποίηση.
Αγώνας μαζικός, οργανωμένος, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις και 
τα χωριά, για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερ-
νήσεων και των τριών μνημονίων των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
• Για να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμεί-

ων με ανακεφαλαιοποιησή τους.
• Να πληρώσουν, το κράτος και επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμία μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών, που σημαίνει νέα μείωση του μισθού του εργαζό-
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Παλλαϊκός αγώνας για Δημόσια Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση
μενου στο τμήμα που πηγαίνει για τη σύνταξη και την Υγεία και απαλλαγή 
της μεγαλοεργοδοσίας.

• Πλήρης αποκατάσταση όλων των περικοπών, μαζί και της 13ης και 14ης 
σύνταξης.

• Αυξήσεις τώρα στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, 
στις δημόσιες και δω- ρεάν υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Αυξήσεις στις συντάξεις που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια στα γηρατειά, 
στη βάση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και 
όχι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, δουλειάς σε άθλιες συνθήκες 
ως τα βαθιά γεράματα. Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 ευρώ, κατώτερο μι-
σθό 751 ευρώ.

• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και αυθαίρε-
τα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις.

• Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όσους εκκρεμεί η 
καταβολή τους. Εφάπαξ και Επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από 
την έκδοση της οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσλη-
ψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό 
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κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας αυτών. 
Την 1-10-2019 με πρωτοβουλία των αρμόδιων διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, εκκί-
νησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συνταξιούχων του 
Φορέα μετά από πολύμηνη καθυστέρηση. Εκατομμύρια συνταξιούχοι, μαζί με 
αυτούς και τα μέλη μας, είχαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και να εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά σημειώμα-
τα της σύνταξής τους.
Προς μεγάλη έκπληξη μας όμως, εκτυπώνοντας τα εκκαθαριστικά διαπιστώσα-
με,  ότι παρά την με αριθμ. πρωτ.: 261704/31031/2019 (24η-6-2019) επιστολή 
του Συνηγόρου του πολίτη που σας έχει ήδη αποσταλεί και την οποία αγνοή-
σατε παντελώς, αντί ο φορέας σας να προσαρμοστεί και να εκδώσει νέες - τρο-
ποιητικές αποφάσεις συνταξιοδότησης προς όλους τους συνταξιούχους ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα των διαλαμβανομένων στα 
εκκαθαριστικά σημειώματα, εσείς αποτυπώσατε αυθαίρετα ποσά, τα οποία οι 
συνταξιούχοι είναι αδύνατο να επιβεβαιώσουν αν ανταποκρίνονται στην ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 14 και 33 του  ν. 4387/2016 και στην διαδικασία επανυ-
πολογισμού της σύνταξής τους.
Αγαπητοί κύριοι,
επειδή από τις συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές α) του κοινωνικού κρά-
τους β) του κράτους δικαίου γ) της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη 
στη διοίκηση και δ) από την αρχή της χρηστής διοίκησης, απορρέει το δικαίωμα 
ενημέρωσης των ασφαλισμένων και η αντίστοιχη υποχρέωση των ασφαλιστι-
κών οργανισμών να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προ-
σιτά στους ασφαλισμένους τα  δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης 
(βλ. την με Αριθμ. Πρωτ.: 261704/31031/2019 την 24η-6-2019 επιστολή του 
Συνηγόρου του πολίτη).
Επειδή ο  επανυπολογισμός διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον 
ασφαλιστικό οργανισμό και αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητι-
κή-διαπλαστική, της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης και συνεπώς φέρει 
όλα τα χαρακτηριστικά αυτής (τεκμήριο νομιμότητας, εκτελεστότητα, συγκε-
κριμένο τύπο, πλήρη και επαρκή αιτιολογία κλπ). 
Επειδή για να μπορεί να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε  συνταξιούχο, θα πρέ-
πει στην σχετική νέα συνταξιοδοτική απόφαση, που εκδίδεται από το αντίστοι-
χο υποκατάστημα πληρωμών συντάξεων ή από το τμήμα συντάξεων που εξέ-
δωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης, αυτή να περιέχει όλα τα στοιχεία 
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εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό. Δηλαδή:
1. Συντάξιμες αποδοχές 
2. Χρόνο ασφάλισης
3. Ποσοστό αναπλήρωσης
4. Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας
5. Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής 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. Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά
10. Προσωπική διαφορά

Επειδή όλα τα ανωτέρω είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία  προκειμένου 
να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των συνταξιούχων και να επανακτήσουν 
την εμπιστοσύνη τους προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τη Διοίκηση.
Επειδή σε σχέση με την επικείμενη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εν-
στάσεων  στον ΕΦΚΑ, αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω: 
Επειδή, τα άρθρα 24 έως 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) 
προβλέπουν τη δυνατότητα ασκήσεως διοικητικών προσφυγών, δηλαδή προ-
σφυγών που υποβάλλονται από τους διοικούμενους ενώπιον των διοικητικών 
οργάνων και όχι δικαστηρίων με αίτημα την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και 
σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και τους αφορούν. Σκο-
πός είναι να αποφευχθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να λυθεί η υπόθεση 
εντός της υπηρεσίας που εξέδωσε την επίμαχη διοικητική πράξη. Στην πραγ-
ματικότητα πρόκειται για μια μορφή αυτοελέγχου της Διοίκησης με στόχο την 
διόρθωση των παρανομιών από την ίδια τη διοίκηση. Πρόκειται λοιπόν για τις 
προσφυγές που δεν προβλέπονται από κάποια ειδική διάταξη, αλλά εδράζονται 
στο άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς 
στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απα-
ντούν αιτιολογημένα. Συνεπώς δεν μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις κατά 
των σημειωμάτων αφού δεν αποτελούν ατομικές  διοικητικές πράξεις.
Επειδή με βάση τα ανωτέρω τα ενημερωτικά σημειώματα που  εκδόθηκαν από 
τον ΕΦΚΑ από την 1η-10-2019 είναι άκυρα και θα πρέπει να ακολουθήσει η 
διαδικασία έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης και κατόπιν να ακολου-
θήσει η αποστολή των ορθών  ενημερωτικών σημειωμάτων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους  και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαι-
ώματός μας,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως προβείτε άμεσα στην ανάκληση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που 
ανήρτησε ο ΕΦΚΑ από 1-10-2019 και στην έκδοση νέων τροποποιητικών απο-
φάσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣτΠ και εν συνεχεία 
να προβείτε στην  αποστολή των ορθών εκκαθαριστικών σημειωμάτων όπως 
προβλέπει το άρθρο 14 και 33 του ν.4387/20176.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ραυτόπουλος Σωτήρης
Ο Γενικός Γραμματέας  Ρούσσος Παναγιώτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μεγάλη και μαχητική η συγκέντρωση και πορεία των Συνταξιούχων
στην Αθήνα, την 1η Οκτώβρη, παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας

Με μεγάλη παναττική κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, 
την Τρίτη 1 του Οκτώβρη 2019, οι συνταξιούχοι της Αττικής, αντα-

ποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων, διεκδίκησαν στο δρόμο του αγώνα όλα όσα τους έχουν αφαιρε-
θεί, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικής συνέχισης του αγώνα τους, στα 
πλαίσια και του πανελλαδικού δεκαήμερου δράσης.
«Κάτω τα ξερά σας από τις συντάξεις. Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα 
σας φράξει» ήταν το κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης. 
Η συγκέντρωση των συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης και κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ ο οποίος έθεσε το συνολι-
κό διεκδικητικό πλαίσιο των συνταξιούχων. Όπως τόνισε, «…διεκδικούμε 

αυτά που μας άρπαξαν οι κυβερνήσεις που τα έδωσαν στους επιχειρη-
ματικούς ομίλους που τα έκαναν κέρδη και υπερκέρδη. Συνεχίζουμε στο 
δρόμο του αγώνα» τονίζοντας ότι «με τους αγώνες μας αποτρέψαμε την 
κατάργηση της “προσωπικής διαφοράς” στα πλαίσια του νόμου Κατρού-
γκαλου, αυξήθηκαν οι συντάξεις χηρείας και επιστράφηκαν οι παράνομες 
κρατήσεις στις επικουρικές».
Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση απηύθυναν:
ο Ερμόλαος Λινάρδος, γγ της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων 
του Δημοσίου, ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συντα-
ξιούχων ΟΑΕΕ, ο Γιώργος Πεπόνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, πρόεδρος του Συν-
δέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» 
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36o Πανσιδηροδρο-
μικό Συνέδριο

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 13/10/2019, οι εργα-
σίες του 36ου Πανσιδηροδρομικού Συνεδρίου της ΠΟΣ, με την 

εκλογή των νέων οργάνων.
Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
Για τη Διοίκηση:
ΠΑΣΚ: 21ψ. – 8 έδρες
ΔΑΚΕ: 20ψ. – 8 έδρες
ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: 17ψ. – 7 έδρες
ΔΕΣΚ: 7ψ. – 3 έδρες
ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 3ψ. – 1 έδρα
Για τη ΓΣΕΕ:
ΠΑΣΚ: 21ψ. – 1 έδρα
ΔΑΚΕ: 21ψ. – 1 έδρα
ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: 19ψ. – 0 έδρες
ΔΕΣΚ: 7ψ. – 0 έδρες

Ο Σύνδεσμος μας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του έγινε, 
παρευρέθηκε στην έναρξη του Συνεδρίου, με τον Πρόεδρο του, συνά-
δελφο Σωτήρη Ραυτόπουλο και απηύθυνε χαιρετισμό. Στον σύντομο 
χαιρετισμό του ο συνάδελφος Ραυτόπουλος, αναφέρθηκε στα πολλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα τόσο ο σιδηρόδρομος, όσο και 
οι σιδηροδρομικοί, συνταξιούχοι και εν ενεργεία. Αναφέρθηκε επίσης 
στις κοινές προσπάθειες της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της ΠΟΣ για επίλυση 
των προβλημάτων που εκκρεμούν, δηλώνοντας ότι αυτή η συνεργασία 
θα συνεχιστεί και με τη νέα Διοίκηση. Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και τα μέλη 
του, εύχονται καλή δύναμη και καλούς αγώνες, στους συναδέλφους 
που εκλέχθηκαν από το 36ο Πανσιδηροδρομικό Συνέδριο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ & ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.

Πρόεδρος:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γενικός Γραμματέας:  ΝΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:  ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γραμματέας Οικονομικών: ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπλ.Γραμμ.Οικονομικών:  ΤΣΕΚΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γραμματέας Οργανωτικού:  ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ: Δ.Σ.
Γραμ.Τύπου & Δημ.Σχέσεων: ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γραμ.Κοινωνικής Μέριμνας: ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γραμ.Διεθνών Σχέσεων:  ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραμ.Εκπαίδευσης & Μελετών: ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γραμ.Νεολαίας & Πολιτισμού: ΤΡΕΒΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γραμ.Περιουσίας & Υλικού: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΓΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΑΨΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΞΥΔΟΥΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΕΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΑΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Π.Ο.Σ. ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την 
δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμα-
κευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.

• Την επαναλειτουργία όλων των δομών υγείας που έκλεισαν και των μονάδων 
που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρι-
κού και βοηθητικού προσωπικού.

• Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες & επικουρικές συντάξεις.
• Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 

για τις γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα».

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ–

ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ–ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ–ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ–ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
στην ΑΘΗΝΑ, Σάββατο,30/11/2019 

στα  ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, 10:30 π.μ.
Συνέχεια από σελίδα 1

Σταθερά στα ύψη συνεχίζει να βρίσκεται η 
«ευελιξία» στην αγορά εργασίας, με πάνω 

από τις μισές νέες προσλήψεις να αφορούν 
συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος 

«Εργάνη» για το εξάμηνο Γενάρης – Ιούνης 2019, το 51,66% των νέων προ-
σλήψεων ήταν με μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία και μόλις 
το 48,34% με πλήρες ωράριο.
Σημειώνεται πως και ένα τμήμα των προσλήψεων με πλήρες ωράριο είναι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άρα έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, 
ανεβάζοντας περαιτέρω τον πραγματικό βαθμό «ευελιξίας» της εργασίας.
Αναλυτικά, το πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν συνολικά 1.419.602 νέες 
προσλήψεις, από τις οποίες 567.931 (40,01%) ήταν μερικής απασχόλησης, 
165.368 (11,65%) εκ περιτροπής εργασίας και μόνο 686.303 (48,34%) πλή-
ρους απασχόλησης.
Όσο για τις απολύσεις για το ίδιο διάστημα, έφτασαν τις 1.123.136. Περισ-
σότερες από τις μισές είναι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λή-
ξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αριθμός που επιβεβαιώνει την τεράστια 
ευκολία με την οποία οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το εργατικό δυ-
ναμικό.
Ειδικά τον Ιούνη του 2019 ο βαθμός υποαπασχόλησης στις νέες προσλήψεις 
είναι ακόμα μεγαλύτερος, φτάνοντας το 56,61%. Το 44,33% ήταν με συμβά-
σεις μερικής απασχόλησης, το 12,28% με εκ περιτροπής εργασία και μόλις 
το 43,39% με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Όσον αφορά το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων, ήταν θετικό κατά 
31.407, αριθμός που βρίσκεται στα ίδια επίπεδα και των προηγούμενων 
τριών ετών. Το θετικό αυτό ισοζύγιο οφείλεται αποκλειστικά στις προσλή-
ψεις στον κλάδο του Τουρισμού: Στις υπηρεσίες εστίασης (+34.949) και στα 
καταλύματα (+25.809). Στον αντίποδα, καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο 
(54.153) στο χώρο της Εκπαίδευσης.
Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι το θετικό αυτό ισοζύγιο τον περασμένο 
Ιούνη αφορά τις ηλικίες 15 έως 24 ετών, στοιχείο που δεν είναι άσχετο με 
την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τις επιχειρήσεις που ψή-
φισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Στοιχεία για την ανεργία
Στο μεταξύ, σε 17,6% εκτιμά η ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό της επίσημης ανεργί-
ας τον Απρίλη του 2019, έναντι 18,2% τον Μάρτη του 2019 και 19,8% τον 
Απρίλη του 2018. Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 833.858 
άτομα. Οι απασχολούμενοι υπολογίζονται στα 3.861.618 άτομα και οι λεγό-
μενοι «οικονομικά μη ενεργοί» στα 3.215.369 άτομα. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία, η ανεργία στους άνδρες ήταν στο 14,5% και στις γυναίκες στο 21,7%. 
Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, ποσοστό ανεργίας 30,4% καταγράφεται 
στους νέους 15-24 ετών και 24,2% στους νέους 25 – 34 ετών.
Ανεργία μεγαλύτερη από το μέσο ποσοστό καταγράφεται σε Ήπειρο – Δυτι-
κή Μακεδονία (20,5%), Μακεδονία – Θράκη (18,7%), Πελοπόννησο – Δυτι-
κή Ελλάδα (18,7%), Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα (18%) και Αττική (17,9%).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΝΗ»: 
Σταθερά πάνω από το 50% η μερική 
απασχόληση στις νέες προσλήψεις
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2019:
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΓΡΑΒΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
Αναχώρηση από την Καρόλου 7.30΄π.μ. για την Αμφίκλεια με ενδιάμεση στάση 
για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Γραβιά επισκεπτόμαστε το «Χάνι της Γραβιάς», 
αργότερα στο γραφικό Πολύδροσο για φαγητό και το απόγευμα αναχώρηση 
για την Αθήνα
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.

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…

“ΝΥΝ και ΑΕΙ” του Λ. Μανωλά

Για τρίτη συνεχή χρονιά εφέτος, την 14/10/2019, στην κατάμεστη και 
πάλι, από κόσμο αίθουσα τελετών της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής «ΝΥΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙ» του συναδέλφου μας Λευτέρη Μανωλά.
Την παρουσίαση έκαναν: ο Καθηγητής  Πανεπιστημίου (Κοινωνιολο-
γίας) και συγγραφέας Φίλιππος Νικολόπουλος και ο συνάδελφος μας 
Ποιητής και Πεζογράφος Απόστολος Παλιεράκης.
Ποιήματα απήγγειλαν: η Φωτεινή Κουρνέτα και η Δήμητρα Φωτοπού-
λου, μέλη της Χορωδίας Ψ.Ο.Σ.
Μελοποιημένα ποιήματα παρουσίασε ο συνθέτης και παλιός συνάδελ-
φος μας οδοντίατρος Γιώργος Πρωτόπαπας και τραγούδησαν, εκτός 
από τον ίδιο, η Δήμητρα Φωτοπούλου και η Φωτεινή Κουρνέτα, μέλη 
της Χορωδίας Ψ.Ο.Σ.
Την εκδήλωση έκλεισε, με σύντομη ομιλία του, ο συγγραφέας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε, μεταξύ άλλων, μεγάλος αριθμός συνα-
δέλφων μας από όλους τους Κλάδους, καθώς επίσης ο Πρόεδρος της 
«ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και άλλα μέλη του Δ.Σ.
Στην φωτογραφία διακρίνονται, εκτός από τον συγγραφέα, ο Καθηγη-
τής Φίλιππος Νικολόπουλος (πρώτος από δεξιά) και ο συνάδελφός μας 
Απόστολος Παλιεράκης (πρώτος από αριστερά).
Σημειώνεται ότι στην παραπάνω εκδήλωση, ο Λευτέρης Μανωλάς ανα-
κοίνωσε και την έκδοση του βιβλίου του: «Η πολιτική ζωή των Ροδίων 
και λοιπών Δωδεκανησίων, 1821 1912».
Του ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ να είναι ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΑ.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη με τους εκπροσώπους του Πανελ-

λήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, την Τρίτη 5/11/2019.
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των δύο σωματείων ανέδειξαν τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνταξιούχοι Σιδηροδρομικοί και Συνταξιού-
χοι  ΕΛΤΑ.
Όσον αφορά το θέμα των επιστροφών από τις περικοπές των συντάξεών μας, 
ο κ. Υφυπουργός μας απάντησε ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ στις 4 Οκτωβρί-
ου 2019, κρίθηκαν συνταγματικές οι συντάξεις που είχαν διαμορφωθεί μετά τις 
περικοπές των προηγούμενων νόμων την31/12/2014. Ουσιαστικά η απόφαση 
αυτή αναιρεί τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ του 2015 και άρα με βάση 
αυτά, ο κ. Υφυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής των περικοπών. 
Όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού, στόχος της κυβέρνησης είναι 
στο νέο ασφαλιστικό που θα νομοθετήσει και θα τεθεί σε ισχύ από 4 Οκτώ-
βρη 2019, θα προβλέπει επανυπολογισμό όλων των συντάξεων από 4/10/2019 
βάση των νέων αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης, χωρίς να μας διευκρινί-
σει από πόσα χρόνια ασφάλισης θα είναι αυξημένα τα ποσοστά αναπλήρωσης.  
Μας ανέφερε ότι κυρίως θα αφορά συνταξιούχους με πολλά έτη ασφάλισης, 
χωρίς να ορίζει τον ακριβή αριθμό. 
Για τις επικουρικές συντάξεις μας είπε ότι, όσον αφορά τις περικοπές που γίνα-
νε το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον συμψηφισμό κύριας και επικουρικής 
πάνω από 1300 ευρώ, θα υλοποιήσει την απόφαση του ΣτΕ από 4/10/2019, με 
την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου που θα φερει η κυβέρνηση τον Γε-
νάρη του 2020. Για τον υπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών στη χορή-
γηση του εφάπαξ, για τους συναδέλφους που έφυγαν από τον Σεπτέμβρη του 
2013 και μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου  (ΑΠ: Φ30269/15083/Δ16394-
21.05.2019) του πρώην υφυπουργού Εργασίας κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου, ο 
κ. Μηταράκης μας είπε ότι για το θέμα θα απαντήσει μετά την εξέτασή του από 
τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στον ΟΣΕ διορίστηκε ο κ. 
Κώστας Σπηλιόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός,  πρώην βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ στο νομό Αχαΐας και το 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΡΓΟΣΕ. Στη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο κ. 
Σπηλιόπουλος έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει στον ΟΣΕ 
με την είσοδο των εργολάβων στη συντήρηση της Γραμμής, την προώθηση του 
διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του Θριάσιου. 
Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ διορίστηκε ο κ. Πολυχρόνης Ακριτίδης, Τοπογράφος 
Μηχανικός, έχει διατελέσει Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος της 
Αθήνας επί Δημαρχίες Ντόρα Μπακογιάννη και Νικήτα Κακλαμάνη.
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ διορίστηκε ο κ. Χρήστος Βίνης, Πολιτι-
κός Μηχανικός.

ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΔΙΟΡΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Στην γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε www.efka.gov.gr και μπαίνου-
με στη σελίδα του ΕΦΚΑ

2. Επιλέγουμε «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος»
3. Στην ενότητα «2) Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 01/01/2019» 

και στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία»
4. Επιλέγουμε «Συνέχεια στο TAXISNET»
5. Καταχωρούμε τους κωδικούς μας του TAXISNET και επιλέγουμε «Είσο-

δος»
6. Επιλέγουμε «Εξουσιοδότηση»
7. Καταχωρούμε το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίω-

σης και επιλέγουμε «Είσοδος»
8. Μεταφερόμαστε σε περιβάλλον ΕΦΚΑ και επιλέγουμε «Ενημ. Σημειώμα-

τα»
9. Στη συνέχεια, βλέπουμε στην οθόνη τα στοιχεία μας και επιλέγουμε, όπως 

προτείνονται: α) για Έτος Πληρωμής το 2019 β) για Μήνα Πληρωμής τον 
Ιανουάριο και γ) κατόπιν «Αναζήτηση»

10. Στην γραμμή που μας εμφανίζεται επιλέγουμε «Εκτύπωση»,
11. «Εκτέλεση» και
12. Τέλος ok είτε να δούμε είτε να σώσουμε το αρχείο στον Υπολογιστή μας.

Οι οδηγίες αυτές υπάρχουν και στο site της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
(www.trenotita.gr) όπου συνοδεύονται και με εικόνες


