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Η ΠΟΣΣ είναι εδώ
σε ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ!

ς συνταξιούχοι ανήκουμε αναμ-
φίβολα στις κατηγορίες των
ευάλωτων πολιτών και οφεί-

λουμε, για την ασφάλεια μας και τη ζωή
μας να υπακούμε στις οδηγίες τόσο της
Πολιτείας, όσο και των επιστημονικών
συνεργατών της.
Το γεγονός αυτό όμως σε καμιά περί-
πτωση δεν σημαίνει ότι απέχουμε από
την ενεργό δράση. Κάθε άλλο. Παρακο-
λουθούμε από κοντά όλα όσα συμβαί-
νουν και μας αφορούν.

Όπως θα δείτε και σε άλλα σημεία της
εφημερίδας μας, τα μέλη της Διοίκησης
της ΠΟΣΣ, αλλά και των Σωματείων,
έχουν δώσει τα προσωπικά τους κινητά
τηλέφωνα για επικοινωνία, εφόσον πα-
ραστεί ανάγκη, αν και τα γραφεία παρα-
μένουν κλειστά.
Κάποιοι έχουν μετατρέψει τα σπίτια
τους σε γραφεία, αφού η πρόσβαση
τους στα Σωματεία δεν είναι πάντα εφι-
κτή. Παρακολουθούμε από κοντά τις αλ-
λαγές που γίνονται στον ασφαλιστικό

μας φορέα ΕΦΚΑ και την αναδιοργάνωσή
του, καθώς και ότι έχει σχέση με τα
συμφέροντα των συναδέλφων που εκ-
προσωπούμε. Συνεργαζόμαστε με την
ΑΓΣΣΕ και ακολουθούμε τον αγώνα και
τις αποφάσεις που παίρνονται σχετικά
με όσα ταλαιπωρούν τον κλάδο μας.
Τέτοιες ώρες, κρίσιμες, δεν έχουν θέση
ανάμεσα μας, διασπαστικές φωνές. Η
ΠΟΣΣ είναι εδώ και παρά τις δυσκολίες
της εποχής, λειτουργεί, παίζοντας ου-
σιαστικά το ρόλο της.

Ζούμε
πρωτόγνωρες
καταστάσεις

μολογουμένως, ζούμε
κάτι εντελώς πρωτό-

γνωρο. Μια πανδημία, αυτή
του κορονοϊού Covid-19
που απειλεί την ίδια μας τη
ζωή.

σως αναρωτηθήκατε
γιατί σχεδόν ένα χρόνο

τώρα δεν πήρατε σπίτι σας
αυτή την εφημερίδα. Αυτή
ακριβώς είναι η αιτία.

ίμαστε υποχρεωμένοι,
ως υπεύθυνοι πολίτες

να τηρούμε τα μέτρα
ασφαλείας που θεσπίζει η
κυβέρνηση και το κάνουμε
αυτό, όσο καλύτερα μπο-
ρούμε.

υσικά όλο αυτό έχει
ανατρέψει τα πάντα

γύρω μας. Και οι συνέπειες
είναι πολλές και μεγάλες. 

ις ξέρουμε, τις ζούμε
καθημερινά. Εγκλει-

σμός, καραντίνα, χιλιάδες
κρούσματα, ΜΕΘ και θάνα-
τοι συμπολιτών μας, γνω-
στά πράγματα.

αι οι επιπτώσεις είναι
καταγραμμένες στα

Σωματεία της δύναμης μας,
αλλά και την ίδια την ΠΟΣΣ.
Ακόμα και η ΑΓΕΣΣΕ η ανώ-
τατη Συνομοσπονδία, υπο-
λειτούργησε αυτόν τον
καιρό. Και είναι λογικό.

ι Γενικές Συνελεύσεις
ματαιώθηκαν και κανείς

δεν ξέρει αν και πότε θα
πραγματοποιηθούν.

ο Πρωτοδικείο παρα-
τείνει τη θητεία των

οργάνων, ελπίζοντας ότι θα
δούμε κάποια ανάκαμψη
που θα μας επιτρέψει να
επιστρέψουμε στην κανονι-
κότητα.

λλά σήμερα βλέπουμε
λίγο φως στο βάθος

του τούνελ. Επιστρέφει
στην ενεργό δράση η εφη-
μερίδα μας. Και ελπίζουμε
πως δεν ξαναπαρατηρηθεί
τέτοια απουσία.

ο γεγονός ότι το εμβό-
λιο που θα μας προ-

στατεύσει, μπήκε στη ζωή
μας, έστω και με αργούς
ρυθμούς, μας επιτρέπει για
πρώτη φορά να αισιοδο-
ξούμε, βλέποντας μπροστά.

α τα καταφέρουμε κι
αυτή τη φορά ενωμέ-

νοι να προασπίσουμε πρώτα
και πάνω απ’ όλα τη ζωή
μας και μετά τις κατακτή-
σεις μας .

αλώς σας βρήκαμε λοι-
πόν, ξανά!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑυτοτελές τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας

Προϊστάμενος:
T: 210-5274389
E: dioik. merimna.paroxon@efka.gov.gr
Υπάλληλοι
T: 210-5274376
T: 210-5274383
T: 210-5274384
T: 210-5274329
T: 210-5274371

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθεσίας 
Παροχών

Προϊστάμενος:
T: 210-5274308
E: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5274313
T: 210-5274311

Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτι-
κών Ελέγχων Παροχών

Προϊστάμενος:
T: 210-5274343
E: tm.delegx.par@efka.gov.gr

•ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας

Προϊστάμενος:
T: 210-5274388
E: tm.asfikan@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:  
T: 210-5228858
T: 210-5274386
T: 210-5274390
T: 210-5274375
T: 210-5274387
Υπάλληλοι για έκδοση Ευρωπαϊκών
καρτών:
T: 210-5274349
E:ekdosi.ekaa@efka.gov.gr
T: 210-5274316
E:ekaa.greece@efka.gov.gr

Τμήμα Α’ Επιδομάτων Μητρότητας

Προϊστάμενος:
T: 210-5274354
E: tm.aepid.mitr@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5274367
T: 210-5274340

Τμήμα Β’ Επιδομάτων Μητρότητας
Προϊστάμενος:
T: 210-5274380
E: tm.bepid.mitr@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5274336

Τμήμα Α’ εξόδων κηδείας
Προϊστάμενος:
T: 210-5274365
E: tm.aexodakid@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5274365

Τμήμα Β’ εξόδων κηδείας
Προϊστάμενος:
T: 210-5274360
E:tm.bexodakid@efka.gov.gr

Τμήμα Ενστάσεων και 
Προσφυγών

Προϊστάμενος:
T: 210-5274309
E:tm.aenstaseonprosf@efka.gov.gr

•ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 8,10431 AΘHNA)
Τμήμα Προγραμματισμού και Συγ-

κρότησης ΥΕ ΚΕΠΑ
Προϊστάμενος
Τ: 210-5215356
Φ: 210-5215347
Ε:tm.ye@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
Τ: 210-5215348
Τ: 210-5215349 

Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης

ΥΕ ΚΕΠΑ
Προϊστάμενος:
Τ: 210-5215381
Ε: t.m.epixypye@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
Τ: 210-5215383
Τ: 210-5215385

Τμήμα Νομοθεσίας
Προϊστάμενος:
T: 21 0-5215388
E: tm.iatr.ye@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5215387
T: 210-5215389
T: 210-5215390

Τμήμα Δειγματοληπτικού Ελέγχου
και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων

ΥΕ ΚΕΠΑ
Προϊστάμενος:
Τ: 210-5215384
Ε: tm.apot.ye@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
Τ: 210-5215376
Τ: 210-5215382

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 41-43, 104 37 ΑΘΗΝΑ)
Τμήμα Α’ Επιδομάτων Ασθενείας

Προϊστάμενος:
T: 210-5237410
E: tm.aepid.asth@efka.gov.gr

Τμήμα Β’ Επιδομάτων Ασθενείας
Προϊστάμενος:
T: 210-5200479
E: tm.bepid.asth@efka.gov.gr

Τμήμα Λοιπών Παροχών σε χρήμα
Προϊστάμενος:
T: 210-5235985
E: tm.bparoxon.xrima@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5235659

συνέχεια στη σελίδα 2

Περιφερειακή Διεύθυνση -
010- Πάτρα Αχαΐας, Αλ. Υψηλάν-
του 210, 26110 Πάτρα, τηλ.

2610-36310/361311
Περιφερειακή Διεύθυνση -

019- Πύργος Ηλείας, Μανωλο-
πούλου 31 (Διοικητήριο), 27100
Πύργος, τηλ. 26210-20170 - 3 

Περιφερειακή Διεύθυνση -
040- Καλαμάτα Μεσσηνίας, Θε-
μιστοκλέους 106 & Πλατεία
Αναλήψεως, 24100 Καλαμάτα,
τηλ. 27210 - 63596, 27210 -
63680/63599

Περιφερειακή Διεύθυνση -
032- Κόρινθος Κορινθίας Αγ. Νι-
κολάου 29, 20100 Κόρινθος,
τηλ. 27410-73284/73285 

Περιφερειακή Διεύθυνση -
002- Ναύπλιο Αργολίδος Ικονίου
6, 21100 Ναύπλιο, τηλ. 27520-
97568/97571

Περιφερειακή Διεύθυνση -
003- Τρίπολη Αρκαδίας, Ελ. Βενι-
ζέλου 4, 22100 Τρίπολη, τηλ.
2710-230194/230189

Περιφερειακή Διεύθυνση -
001- Μεσολόγγι  Αιτωλοακαρ-
νανίας, Χαριλάου Τρικούπη &
Κύπρου, 30200 Μεσολόγγι, τηλ.
26310-55683/ 55618.

Όσοι Συνάδελφοι ανήκουν σε άλ-
λους νομούς να επικοινωνήσουν
στα τηλέφωνα του Σωματείου
τους και με την ΠΟΣΣ και κρατή-
στε αυτό το φύλλο της εφημε-
ρίδας μας και το επόμενο, διότι
έχει πολλά στοιχεία που θα μας
χρειαστούν στο μέλλον μέσα
από την υπαγωγή μας στον
ΕΦΚΑ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Αγ. Κων/νου 5, 10431 Αθήνα

Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα

•Δυναμική απάντηση σε όσους κάνουν σκληρή κριτική και αντιπαράθεση. 
•Περισσότερο από ποτέ τώρα είναι αναγκαία η ενότητα.
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Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων 

Σιδηροδρομικών - Π.Ο.Σ.Σ.
Γραφεία Π.Ο.Σ.Σ.: Βούλγαρη 1 &
Πειραιώς Αθήνα - Τ.Κ. 104 37 

Τηλ.: 210 3833501 - 
Φαξ: 210 3832103

http://otipos1.blogspot.gr
e-mail: osse.email@gmail.com
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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.: 2310/272410
Φαξ: 2310/285726

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

Από  τ η ν  δράση  τ η ς  Έ νωσης  Συ ν τ /χων  Σ ι δ /κών  τ έως  Δ ι κ τ ύου  ΣΠΑΠ

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
T: 210-3891075
T: 210-3891076
E: dioik.merimna,syntaxeon@efka.gov.gr
•ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ-

ΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθω-
τών
Φ:  210-3891230
E: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr 
Προϊστάμενος:
T:  210-3891033
Υπάλληλοι:
T: 210-3891189
T: 210-3891240
T: 210-3891202
T: 210-3891102
T: 210-3891073
Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη -
Μισθωτών
E: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr 
Προϊστάμενος:
T: 210-3891117
Υπάλληλοι:
T: 210-3891116
T: 210-3891118
Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδο-
χικής Ασφάλισης 
E: tm.nom.syntda@efka.gov.gr
Προϊστάμενος:
T: 210-3891074
Υπάλληλοι:
T: 210-3891009
Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτι-
κών Ελέγχων

E: tm.nom.syntdde@efka.gov,gr 
Προϊστάμενος:
T: 210-3891115

Δ/ΝΣΗ Α’ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΗΡΑΤΟΣ

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
E: tm.enstaseona@efka.goY.gr
Προϊστάμενος:
T: 210-3891081

Δ/ΝΣΗ Β’ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΗΡΑΤΟΣ

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
E: tm.enstaseonb@efka.goY.gr
Προϊστάμενος:
T: 210-3891080

Δ/ΝΣΗ Γ’ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
(Αριστοτέλους 15-17, T.K. 54624 Θεσ/νίκη)

Τμήμα Α’ Απονομής Συντάξεων Γήρα-
τος 
Τμήμα Β’ Απονομής Συντάξεων Γήρα-
τος 
T: 2310-294862
Φ: 2310-243429
Τμήμα Γ’ Απονομής Συντάξεων Γήρα-
τος 
T: 2310-294811
Τμήμα Απονομής Συντάξεων Θανάτου
T: 2313-322857
Τμήμα Απονομής Διεθνών Συντάξεων
T: 2310-294837
Φ: 2310-294998
Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
T: 2310-294814
Φ: 2310-223796
•Δ/ΝΣΗ Δ’ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Υποδιεύ-
θυνση Απο-
νομών
Προϊστάμε-
νος Υποδιεύ-
θυνση:
T: 210-5278819
Τμήμα Β’
Απονομής
Συντάξεων
Υγειονομικών
(Πρ. ΤΣΑΥ)
T: 210-5278810
Τμήμα Γ’
Απονομής
Συντάξεων
Μηχανικών
(ΠΡ. ΤΣΜΕΔΕ)

T: 210-5278811
E: tm.aponomLtsmede@efka.gov.gr
Τμήμα Δ’ Απονομής Συντάξεων Ασφα-
λισμένων στα Μέσα ΜΜΕ (ΠΡ.
ΤΣΠΕΑΘ)
T: 210-5278816
T: 210-5278814
Τμήμα Δ’ Απονομής Συντάξεων Ασφα-
λισμένων στα Μέσα ΜΜΕ (ΠΡ. ΤΑΤΤΑ)
T: 210-5278824
T: 210-5278825
Τμήμα Δ’ Απονομής Συντάξεων Ασφα-
λισμένων στα Μέσα ΜΜΕ (ΠΡ. ΤΑΙΣΥΤ)
T: 210- 5278821
Τμήμα Δ’ Απονομής Συντάξεων Ασφα-
λισμένων στα Μέσα ΜΜΕ (ΠΡ. ΤΣΕΥΠ)
T: 210-5278808

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τμήμα Α’ Απονομής Συντάξεων Αναπη-
ρίας
Προϊστάμενος Τμήματος:
T: 210-5274319
Φ: 210-5274310
E: d.sint.anik@efka.gov.gr
Τμήμα Β’ Απονομής Συντάξεων Αναπη-
ρίας 
Προϊστάμενος Τμήματος:
T: 210-5274361
Φ: 210-5274310
E: d.sint.anik@efka.gov.gr
Τμήμα Α’ Απονομής Συντάξεων Ατυχη-
μάτων
T: 210 - 5274326
Φ: 210-5274310
E: d.sint.anik@efka.gov.gr
Τμήμα Β’ Απονομής Συντάξεων Ατυχη-
μάτων
Τ: 210 - 5274326
Φ: 210-5274310
E: d.sint.anik@efka.gov.gr
Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
Προϊστάμενος Τμήματος:
Τ: 210-5274348
Φ: 210-5274310
E: d.sint.anik@efka.gov.gr
Τμήμα Μητρώου Παρακολούθησης και
Αποκατάστασης
Προϊστάμενος Τμήματος:
Τ: 210-5274344
Φ: 210-5274310
E: d.sint.anik@efka.gov.gr

Συνάντηση του προεδρείου του Σωματείου Συντ/χων Σιδ/κών τ.
ΣΠΑΠ με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Κοτταρά
Μετά από συνάντηση με τον αναπληρωτή
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κοτταρά Αθανά-
σιο με το προεδρείο του Σωματείου μας,
σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης
μας, όπου του είχαμε θέσει το θέμα της
καθυστέρησης των επικουρικών συντά-
ξεων και των εφάπαξ, μας διαβεβαίωσε
ότι:
1) Ολοκληρώνεται η αποστολή όλων των
παραστατικών από τον ΟΣΕ, ώστε να αρχί-
σει απρόσκοπτα η διαδικασία έκδοσης των
επικουρικών συντάξεων.

2) Για τα εφάπαξ που καθυστερούν, θα
διαθέσει ο ΟΣΕ έναν συνάδελφο στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ, για να βοηθήσει στην έκδοση των
εφάπαξ. Υπενθυμίζεται ότι πρώτα θα εκ-
δοθούν όσων Συναδέλφων έγιναν εμπρό-
θεσμα οι ενστάσεις και εν συνεχεία των
υπολοίπων.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Κοτ-
ταρά για την βοήθεια που δίδει για την
γρήγορη λύση των προβλημάτων των Σιδη-
ροδρομικών. Σύντομα θα έχουμε νέα συ-
νάντηση.

Γενικές Συνελεύσεις
Ως γνωστόν,
λόγω κορονοϊού
που ξεκίνησε από
το Φεβρουάριο

του 2020, δεν πραγματοποι-
ήθηκε η προγραμματισμένη συ-
νεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
την 17η Μαρτίου 2020. Η επό-
μενη συνεδρίαση του 2021 σύμ-
φωνα με το Καταστατικό πρέπει
να πραγματοποιηθεί τον μήνα

Μάρτιο του 2021.
Θέματα:

1. Απολογισμός Δράσης Διοίκη-
σης 2019-2020
2. Προγραμματισμός Δράσης Δι-
οίκησης 2021
3. Οικονομικός Απολογισμός
2019-2020
4. Προϋπολογισμός  
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής 

6. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης 
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτρο-
πής για την διενέργεια νέων
εκλογών
8. Ανακοινώσεις - Προτάσεις 

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Καραλής 
Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος  Μπαλτούμας 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ τέως ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ

ΠΑΤΡΑ - 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:
Ψυχογιός Παναγιώτης, 
τηλ.: 6973347227 /
2610223689
ΠΥΡΓΟΣ:
Αρβανίτης Νικόλαος
τηλ. 6973329820
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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1) Άρχισε η έκδοση των βεβαιώσεων από τον ΕΤΕΑΕΠ για την έκ-
δοση των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες, καθυστερούσαν για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Οφείλουμε να συγχαρούμε την Διοίκηση
του ΕΤΕΑΕΠ και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ.
Κοτταρά Αθανάσιο και την Διευθύντρια κα Κολιοπούλου Στέλλα, για
την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για την εύρεση όλων των
παραστατικών, από την ημερομηνία που οι σιδηροδρομικοί μπήκαν
στην επικουρική ασφάλιση.
Είναι μια προσπάθεια του σωματείου μας που αθόρυβα προσπαθεί
για την επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων μας.
2) Μας ρωτάτε πώς κάποιοι βρήκατε αυξημένη την σύνταξή σας.
Αυτό οφείλεται στη διόρθωση της λάθος έκδοσης της σύνταξής
σας, όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωση
μας, όσων συναδέλφων είχε βγει ως ΤΑΠΟΤΕ και όχι ως ΕΛΤΑ-ΟΣΕ.
Θα ακολουθήσουν και τα αναδρομικά σύντομα.
3) Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Συνταξιούχους που έχουν
συνταξιοδοτηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι οι υπη-

ρεσίες από την Κάνιγγος μετα-
φέρθηκαν στην Φιλελλήνων 13-15.
Τηλέφωνο επικοινωνίας :
2103275258
4) Με απόφαση του ΔΣ του e-
ΕΦΚΑ (426/3-12-2020) οι συνάδελ-
φοι των ταμείων του ΤΑΠΟΤΕ και
των τραπεζών θα εξυπηρετούνται
από τα τμήματα πληρωμών των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων
του e-ΕΦΚΑ παλαιά ΙΚΑ.
ΦΕΚ 426/3.12.2020 ΆΡΘΡΟ 10. Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης &Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.
Συνεδρίαση Δ.Σ e-ΕΦΚΑ 42/10./12.2020 Απόφαση 476. Μεταφορά
αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης &Παρο-
χών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

Επικοινωνία με την Ένωση
Συντ/χων Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ στο

email μας ensysipe@gmail.com

Συνάδελφοι -σες ,
Επικοινωνούμε μετά από ένα
περίπου χρόνο μέσω της
Εφημερίδας της Ομοσπον-
δίας μας. Στο χρόνο που πέ-
ρασε σας ενημερώσαμε
μέσω επιστολής μας για τα
θέματα και τις συναντήσεις
που είχαμε ως Δ.Σ. Προχω-
ρήσαμε, όπως σας είχαμε
γνωστοποιήσει, στη δημιουρ-
γία ιστοσελίδας (site) του
Σωματείου, το οποίο λει-
τουργεί ήδη με επιτυχία και
όπου υπάρχουν χρήσιμες
πληροφορίες για τα θέματα
που μας απασχολούν.
Το βασικό πρόβλημα  της πε-
ριόδου που διανύουμε είναι η
πανδημία, που συνεχίζει και
πιστεύουμε ότι θα ανακοπεί
μόνο με τον εμβολιασμό.
Μέχρι τότε θα πρέπει να τη-
ρούμε τα μέτρα ασφαλείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο
χρόνο που πέρασε λειτούρ-
γησε,  και συναντήσεις έκανε
και προβλήματα έλυσε.
Επειδή δεν αρκεί ο χώρος
που μας δίνεται από την Εφη-
μερίδα, σας αναφέρουμε τα
κυριότερα. 
Ευχόμαστε Υγεία σε όλους

Για το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Αγ. Κων/νου 5, 10431 Αθήνα

συνέχεια από σελίδα 1

Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Ατυ-
χημάτων

Προϊστάμενος:
T: 210-5237410
E: tm.bparatix@efka.gov.gr

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
Προϊστάμενος:
T: 210-5243985
E: tm.benstaseonprosf@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
T: 210-5235080

•ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36, 546 23, ΘΕΣ/ΚΗ)

Γραμματεία:
T: 2310-234279

Τμήμα Επιδομάτων Μητρότητας
Προϊστάμενος:
T:  2310-234279
Φ: 2310-294924
E: tm.cepid .mitr@efka.gov.gr

Τμήμα Επιδομάτων Ασθενείας
Προϊστάμενος:
T: 2310-234279
Φ: 2310-294924
E: tm.cepid.asth@efka.gov.gr

Τμήμα Εξόδων Κηδείας
Προϊστάμενος:
T: 2310-234279
Φ: 2310-294924
E: tm.cexodakid@efka.gov.gr

Τμήμα Λοιπών Παροχών σε χρήμα
Προϊστάμενος:

T: 2310-234279
Φ: 2310-294924
E: tm.cparoxon.xrima@efka.gov.gr
Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
Προϊστάμενος:
T: 2310-234279
Φ: 2310-294924
E: tm.censtaseonprosf@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πατησίων 12, ΤΚ 106 77 Αθήνα
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‘ Ε νωση  Συ ν τ /χων  Σ ι δ /κών  “Ο  Λαρ ισα ϊ κό ς ” Έφυγαν από
κοντά μας...

Από τον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών Μακεδονίας - Θράκης:
- Αντωνιάδης Αντώνιος, Σταθμάρχης 
- Γκέτσης Χρήστος, εργάτης γραμ-
μής 
- Μουζάκης Απόστολος, Εργοστάσιο
Θεσ/νίκης 
- Ντόκας Βασίλειος, Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Θεσ/νίκης 
- Ραλούσης Δημήτριος, Εργοστάσιο
Θεσ/νίκης 
- Σάτκας Δημήτριος, Αρχιεργάτης
Θεσ/νικη
- Τσελίδης Χρήστος, από τον χώρο
της Έλξης 
- Τσαρουχάς Γεώργιος, Τεχνίτης
γραμμής Θεσ/νικη 
- Χ΄΄Αγγελίδης Στέφανος

Από την Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών τέως Δικτύου ΣΠΑΠ:
- Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Φορ-
τωτής - Πάτρα
- Παπαϊωάννου Ξενοφών, Ελεγκτής
- Πάτρα
-  Παπαδόπουλος Ανδρέας, Εργάτης
γραμμής - Άργος 
- Καλεκωνσταντινόπουλος Θεόδω-
ρος, Εργάτης Γραμμής - Πύργος 
- Τομαράς Χρήστος, Φ.Ι.Δ. - Ελευσίνα
- Καρακικές Αθανάσιος, Εργοδηγός
- Λαμία
- Χαραλαμποπούλου Χαρίκλεια, Φ.Ι.Δ.
- Πύργος
- Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Μηχα-
νοδηγός - Πάτρα
- Καρβέλης Αθανάσιος, Ελεγκτής -
Πάτρα
- Τσαβάκης Χρήστος, Εργοδηγός
Τ.Μ.Κ. - Αθήνα
- Παπλάς Διονύσιος, Διοικητικός
Υπάλληλος - Πάτρα
- Ταγκλής Παναγιώτης, Εργοδηγός
Γραμμής
- Καμενάκης Θεόδωρος - Πάτρα 
- Κάνζαρης Κων/νος, Μηχανοδηγός
- Πάτρα
- Φεφλές Θεόδωρος, Φορτωτής -
Πάτρα
- Γκρίφιζας Ιωάννης, Αρχιτεχνίτης
Μ.Π.Ρ.
- Κασκαράς Βασίλειος, Αεροελεγ-
κτής - Πάτρα
- Παπαχριστόπουλος Ανδρέας, Φύ-
λακας - Πάτρα
- Παπόλης Γεώργιος, Αρχιτεχνίτης -
Πάτρα
-Μποτσώνης Σωτήριος, Αρχιεργά-
της Γραμμής - Άργος

Έφυγε από τη ζωή ο πολύ καλός συ-
νάδελφος Χρήστος Ηλιόπουλος,
τέως Διευθυντής. Η λέξη "πολύ
καλός" σημαίνει όλα όσα περικλείει
αυτός ο χαρακτηρισμός: Τίμιος, ειλι-
κρινής, μορφωμένος, εργατικός,
εξυπηρετικός, σεμνός και καλός οι-
κογενειάρχης. 
Όποιος από τους συναδέλφους
έμαθε για το χαμό του Χρήστου
Ηλιόπουλου, λες και ήταν μια φωνή,
είπαν όλοι  «Κρίμα, ήταν πολύ καλός
άνθρωπος.»
Το Σωματείο μας εύχεται στη σύ-
ζυγό του Άννα, την κόρη του Ανα-
στασία, τον γιο του Παναγιώτη και τα
δύο εγγόνια του, να έχουν υγεία και
καλή παρηγοριά.
Καλό ταξίδι στην άλλη ζωή αγαπητέ
μας Χρήστο! 

Χατζηγιαννάκη Αγγελική
Από τον Σύνδεσμο Συντ/χων

Σιδ/κών Θεσσαλίας:
- Λαλιώτης Ιωάννης, Υπάλληλος
Μηχ/σίου Βόλου, απεβίωσε
28/7/2020
- Κούτσης Αγγελής, Αρχιεργάτης 4ο
Τμήμα Γραμμής Βόλου, απεβίωσε
26/11/2020
- Τρίκαλης Ιωάννης, Προϊστάμενος
Υπηρεσίας 4ο Τμήμα Γραμμής Βόλου,
απεβίωσε 16/1/2021
Από τον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών Λαρισαϊκού Δικτύου

«Ο Λαρισαϊκός»
- Μπεχτσής Κων/νος, Τεχν. Προ-
ϊστάμενος Μηχανοστασίου Θεσσα-
λονίκης, απεβίωσε 9/11/2020 
-Δρακουλάκος Παναγιώτης, Αρχιτε-
χνίτης ΚΕΠ, απεβίωσε 5/2/2021

Οι Διοικήσεις των Σωματείων
εκφράζουν τα θερμά τους συλ-
λυπητήρια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι

από 26/3/2020 δεν πραγματο-
ποιείται η μηνιαία συγκέντρωση
ΑΝΤΑΜΩΜΑ, λόγω του κορο-
νοϊού Covid -19, που γινόταν την
τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα και
την οποία διοργάνωναν από κοι-
νού τα Σωματεία Συντ/χων
Σιδ/κών Λαρισαϊκός και τ. ΣΠΑΠ,
στο ξενοδοχείο NOVUS CITY
HOTEL. 
Μόλις αρθούν τα περιοριστικά
μέτρα και επιτραπούν οι συνα-
θροίσεις, θα σας ενημερώ-
σουμε για τον τόπο και την
ημέρα που θα αρχίσει και πάλι
το ΑΝΤΑΜΩΜΑ.

Κάθε χρόνο τους μήνες Ια-
νουάριο και Φεβρουάριο, κό-
βαμε τις πατροπαράδοτες
Πρωτοχρονιάτικες πίτες. Είχαμε

την δυνατότητα να βρισκόμαστε
κοντά σας, να ανταλλάσσουμε
απόψεις και να συζητάμε τα
προβλήματα που μας απασχο-
λούν. 
Δυστυχώς φέτος λόγω της παν-
δημίας, αυτό είναι αδύνατο και
δεν θα τηρήσουμε αυτό το
έθιμο. Ελπίζουμε ότι όλα θα
εξελιχθούν ομαλά και θα επα-
νέλθουμε σύντομα στην κανονι-
κότητα.

Λόγω του κορονοϊού δεν
πραγματοποιήθηκε φέτος η
Θεία Λειτουργία και η Επιμνημό-
συνη Δέηση για τα θύματα της
σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών
στο Δοξαρά το 1972,καθώς και
για όλους τους συναδέλφους
που έφυγαν από τη ζωή στην
εκτέλεση του καθήκοντος, η

οποία γινόταν κάθε χρόνο στον
Ι. Ναό των Αγίων Αναργύρων
Κοσμά & Δαμιανού  (Εκκλησία
των Σιδηροδρομικών) που έχει
χτιστεί στο σημείο της σύγ-
κρουσης των αμαξοστοιχιών
στο Δοξαρά. 

Ηλεκτρονική απόδοση εξό-
δων κηδείας. Με την υπ΄ αρίθμ.
21919/7423/Β2272/14-6-20
απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, δημιουργήθηκε νέα ηλε-
κτρονική υπηρεσία για την
πληρωμή των εξόδων κηδείας
Συντ/χων και Ασφαλισμένων του
ΕΦΚΑ. Ο υπεύθυνος του γρα-
φείου που θα αναλαμβάνει την
τελετή, θα εισέρχεται στην ηλε-
κτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ, θα
καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του θα-
νόντος, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ

του δικαιούχου / επιμεληθέντος
της κηδείας, θα συμπληρώνει τα
στοιχεία τιμολογίου για την τε-
λετή της κηδείας - ταφής και θα
αναρτά το τιμολόγιο. Παράλ-
ληλα, οι δικαιούχοι θα εισέρχον-
ται στην ηλεκτρονικοί υπηρεσία
του e-ΕΦΚΑ (gov.gr), θα καταχω-
ρούν τα προσωπικά τους στοι-
χεία και στη συνέχεια θα
εκδίδεται σε πραγματικό χρόνο
η απόφαση πληρωμής.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ 

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

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Συνάδελφοι - σες, 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση που
πρέπει να γίνει το 2021 για την
οικονομική & διοικητική χρήση
του 2020, δεν έχει ορισθεί
λόγω των απαγορευτικών διατά-
ξεων για την κυκλοφορία και τις
συναθροίσεις.

Περιμένουμε να αρθούν τα πε-
ριοριστικά μέτρα, για να ορί-
σουμε ημερομηνία προκειμένου
να πραγματοποιήσουμε την συ-
νεδρίαση της Γενικής Συνέλευ-
σης. Για ότι νεότερο θα σας
ενημερώσουμε.

Το ΔΣ

Η Ένωση Συντ/χων Σιδ/κών
«Λαρισαϊκός» ενημερώνει τα
μέλη της ότι λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων, το γραφείο
θα λειτουργεί μόνο κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας για
έκτακτες ανάγκες. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
Α) Αποστολόπουλος Βασίλης
6938 121684
Β) Πυργιανός Λουκάς 6938
316038
Γ) Κολλύρης Ευστάθιος 6945
264202
Δ) Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης
6955 764876

Γνωρίζουμε στους συναδέλ-
φους που έχουν πάρει σύνταξη
από το Γ.Λ.Κ. που εδρεύει στην
οδό Κάνιγγος 29 Αθήνα, τηλ.
210 3329900 & 210 3329330,
ότι οι Υπηρεσίες που αφορούν
τους Συντ/χους συναδέλφους
Σιδ/κούς ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ στην
οδό Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα
τηλ. 210 3227258.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλι-
σης Ασθενείας που εκδιδόταν
από την οδό Μολέρου 13
Αθήνα, τώρα πλέον βγαίνει ηλε-
κτρονικά στην διεύθυνση
https://apps.ika.gr/eEHIC.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με λαμπρότητα και κατάνυξη
γιορτάστηκε την 17η Ιουλίου
2020, στο παρεκκλήσι που βρί-
σκεται στο εργοστάσιο του ΟΣΕ
Πειραιά, η Αγία Μαρίνα, προστά-
τιδα του Εργοστασίου. Τελέστηκε
Θεία  Δοξολογία, στην οποία
έψαλαν μέλη της χορωδίας του
Ψ.Ο.Σ. και πραγματοποιήθηκε αρ-
τοκλασία. 
Στην γιορτή παρευρέθηκαν μέλη

της Διοίκησης μέλη της Διοίκησης
του ΟΣΕ και των εταιριών του,
μέλη των Σωματείων των εν
ενεργεία και Συντ/χων Σιδ/κών,
οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο,
περίοικοι και αρκετοί συνάδελφοι
συνταξιούχοι. 
Η Ένωσή μας προσέφερε και
φέτος τους άρτους για την αρ-
τοκλασία.

Το ΔΣ

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μεταβολές στις συναλλαγές 
με τις Τράπεζες

Με το πρόσχημα του συνωστισμού λόγω του κορονοϊού (COVID -
19) στα γκισέ των τραπεζών, οι τράπεζες πήραν μέτρα για τις τρα-
πεζικές συναλλαγές ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της διασποράς
του κορονοϊού, τα οποία είναι τα εξής:
Α. Ανάληψη χρημάτων μέχρι 400 ευρώ, θα γίνονται μόνο μέσω
Α.Τ.Μ., δηλαδή από τα αυτόματα μηχανήματα που υπάρχουν έξω
από τις Τράπεζες.
Β) Ενημέρωση λογαριασμού μόνο από τα Α.Τ.Μ.
Γ) Καταθέσεις μέχρι 1000 ευρώ μόνο από τα Α.Τ.Μ.
Δ) Πληρωμές λογαριασμών μόνο από τα Α.Τ.Μ.
Μόνο αν υπάρχει ανάγκη με μεγαλύτερης αξίας συναλλαγές ή για
πιο σύνθετες πράξεις, επιτρέπεται  η εκτέλεσή τους από τα γκισέ
των Τραπεζών με φυσική παρουσία του πελάτη.

Μέχρι το 2010 όλες οι συντά-
ξεις πληρώνονταν κανονικά.
Μετά το 2010, άρχισαν οι  μει-
ώσεις των συντάξεων και οι πε-
ρικοπές των δώρων.
Η αιτία δεν ξέρω ποια ήταν.
Ίσως η ανικανότητα των πολιτι-
κών να κυβερνήσουν δίκαια,
ίσως τα υποβρύχια έγερναν,
ίσως η NOVARTIS, ίσως τα σκάν-
δαλα που όλο ανακοινώνονταν
αλλά ποτέ δεν έφτανα στην δι-
καιοσύνη, ίσως η μανία μερικών
Υπουργών να μη δηλώνουν ένα
εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιά-
δες ευρώ, ίσως οι λίστες με
ονόματα πολλών Υπουργών και
Βουλευτών που κι αυτές ποτέ
δεν έφτασαν στην δικαιοσύνη,
ίσως οι Μα....ληδες, οι
Τσου.......οι, οι Στα.......κηδες. Ίσως
λέω, ίσως δεν ξέρω!
Ενώ μέχρι το 2015, συνέβαιναν
όλα αυτά το ίδιο έτος, το 2015
δηλαδή, βγαίνει η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας η
οποία έλεγε ότι όλες οι μει-
ώσεις και οι περικοπές είναι αν-
τισυνταγματικές και πρέπει να
επιστραφούν στις τιμές του

2010.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν εφάρ-
μοσε την απόφαση του ΣτΕ,

αλλά απεναντίας ψήφισε ένα
νόμο αντιλαϊκό, εγκληματικό
αλλά και ακαταλαβίστικο. Και
λέω ακαταλαβίστικο γιατί πήγε
και άλλαξε τον τρόπο των συν-
τάξεων, οι οποίες βγήκαν πριν
30 και 40 χρόνια.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ένας
νόμος που ψηφίζεται συνήθως
εφαρμόζεται από την επόμενη
της δημοσίευσης και ισχύει γι’
αυτούς που θα πάρουν σύνταξη
από την ημερομηνία ισχύς του
νόμου και μετά.
Κι αυτό γιατί εγώ βγήκα σε συγ-
κεκριμένο χρόνο, με συγκεκρι-
μένο Νόμο 1405/83 και με
συγκεκριμένες εισφορές και
κρατήσεις. Και μάλιστα με ανα-
φορά του Νόμου σύνταξη συγ-
κεκριμένη και 13η και 14η
σύνταξη (δώρα δηλαδή). Αλλά ο
ψαλιδοχέρης και οι όμοιοί του
που να τα σεβαστούν όλα αυτά.
Κομματική συμπεριφορά. Τέλος
πάντων. 
Η αντιπολίτευση τότε οργίαζε
στα ραδιόφωνα και στις τηλεο-
ράσεις. «Μόλις έρθουμε στην
εξουσία το πρώτο νομοσχέδιο

θα είναι η κατάργηση του Νόμου
Κατρούγκαλου.» Λέγαμε κι
εμείς, αφού το λένε, καλά παι-
διά είναι, θα τον καταργήσουν
και θα δικαιωθούμε κι εμείς.
Μάλιστα τότε μιλούσαν για 74
δόσεις επειδή τα αναδρομικά
θα ήταν πάρα πολλά. 
Ήρθαν στην εξουσία και όχι
μόνο δεν κατάργησαν τον νόμο
Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρ-
μοσαν όπως ακριβώς ήταν.
Εθνική σύνταξη ψίχουλα (κοι-
τάξτε τα ενημερωτικά σας) και
ανταποδοτικότητα από τα χρό-
νια λέει που δουλέψαμε. Και
όποιος έχει προσωπική διαφορά
θετική (πρόσημο) θα φέρει αύ-
ξηση (αν ποτέ δηλαδή δοθεί),
στον Άγιο Πέτρο.
Ρε παιδιά αυτούς ψηφίσαμε; Πο-
λιτικούς ψεύτες; Άλλα προεκλο-
γικά και άλλα όταν γινόμαστε
εξουσία; Αυτούς ψηφίζουμε για
να μας μειώνουν τις συντάξεις;
Να μας κόβουν τα δώρα; Να
πληρώνουμε υγεία και στο επι-
κουρικό χωρίς να έχουμε σύ-
στημα υγείας; 10 ευρώ στο
γιατρό, 30 ευρώ για εξέταση;
Για να παίρνουμε γυαλιά (ακού-
στε � διαβάστε δηλαδή) ένα
ζευγάρι κάθε τέσσερα χρόνια;
Για να μην έχουμε οδοντιά-
τρους; Ούτε Πολυιατρεία και πα-
ραρτήματα του ΤΑΠΟΤΕ σε όλη
την Ελλάδα;  Για να εξυπηρετη-

θείς σήμερα για θέμα σύνταξης
ή υγείας πρέπει απαραίτητα να
απευθυνθείς στην Αθήνα - Αγ.
Κων/νου και Πατησίων. Αυτούς
λοιπόν ψηφίζουμε; Ναι αυτούς,
γιατί δυστυχώς αν δεν υπάρ-
χουν ικανοί και τίμιοι, μας κυ-
βερνούν ΑΝΙΚΑΝΟΙ. 
Συνταξιούχοι ξεσηκωθείτε. Αν-
θρωπάκια είναι. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε. Νομίζουν ότι είναι
δυνατοί. Όχι. Εσύ τους έκανες,
γιατί νόμιζες ότι θα τηρήσουν
τον όρκο που έδωσαν στη
Βουλή, ότι θα σε προστατεύ-
σουν. Κάνε τους όπως ήταν
πρώτα και όπως τους αξίζει.
ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ. Στείλε τους
εκεί που τους αξίζει.
Συνταξιούχοι όλοι μαζί να
αποκτήσουμε ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ.
ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο  ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ.

Τα ενυπόγραφα άρθρα είναι με ευθύνη 
εκείνων που τα υπογράφουν

ΔΩΡΕΕΣ
Στον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών Θεσσαλίας:
Η κα Ευθυμία Ρήγα στην μνήμη
του συζύγου της Νικόλαου, 50
ευρώ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου 
ευχαριστεί

Εκεί που μας χρωστούσανε 
μας πήραν και το βόδι

Γράφει ο Στέλιος Τσαλδάρης 
Γεν. Γραμματέας ΠΟΣΣ
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Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Συνταξιούχους, ανεξαρτήτως νόμου 
συνταξιοδότησής τους να γραφτούν στα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας μας  
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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 Ευάγγε-
λος, τηλ.: 6946477235
ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ: Ιωαννίδης 
Χρήστος, τηλ.: 23860 232023
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Νίκου 
Απόστολος, τηλ.: 6979261077
ΦΛΩΡΙΝΑ: Απιδόπουλος 
Θεόδωρος, τηλ.: 6970887764
ΞΑΝΘΗ: Σαββόπουλος
Κων/νος, τηλ.: 6977223585

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η Δράση μας με λίγα λόγια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗ-
ΡΟΔΡΩΜΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, αισθάνεται την ανάγκη
να επικοινωνήσει μαζί σας αγαπητοί συνταξιούχοι σιδηροδρο-
μικοί, προκειμένου να ανταλλάξουμε ευχές για τον καινούργιο
χρόνο και σας ευχόμαστε να είναι δημιουργικός με πολλές
επιτυχίες σε εσάς και στις οικογένειες σας. 
Ο χρόνος  που έφυγε, μας άφησε πολλές κοινωνικές- υγει-
ονομικές πληγές. Συνάδελφοί μας δεν άντεξαν στην υγειονο-
μική απειλή του ιού και έφυγαν από κοντά μας. Τα θερμά μας
συλλυπητήρια στις οικογένειες τους. Η μεγάλη αυτή ανατροπή
στην καθημερινότητα των συνταξιούχων και όχι μόνο, άφησαν
σε αναζήτηση λύσεις πολλά θέματα που μας αφορούν. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων σιδηροδρομικών
ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο και της κυβερνητικές
οδηγίες ήταν αδύνατο να παραβρίσκεται στα κέντρα λήψεις
των αποφάσεων για να καταθέσει τις προτάσεις του. Η κανο-
νικότητα στην λειτουργία στης ομοσπονδίας παραμένει ζή-
τημα προς επίλυση και πιστεύουμε σύντομα να πρυτανεύσει η
λογική, προς το συμφέρων όλων των συνταξιούχων.  
Προτεραιότητα και καθήκον από όλους μας είναι να σταθούμε

υγειονομικά όρθιοι, έως ότου περάσει αυτή η ανεπιθύμητη
πραγματικότητα, ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο μέχρι
το τέλος.
Με ανακοινώσεις και την εφημερίδα, που για τους ίδιους λό-
γους δεν κυκλοφόρησε, θα σας έχουμε ενήμερους.                                                                                                
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσο συνεχίζετε το lock down
το σωματείο θα παραμένει κλειστό. Για περισσότερες πληρο-
φορίες όπως το αναφέραμε και σε άλλες ανακοινώσεις θα
επικοινωνείτε με το γραφείο του σωματείου στα τηλ.
6977836095 και 6985964942 και στο email
sssmakthrak@gmail.com 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ:
Oλες οι αγωγές που κατατέθηκαν από τους δικηγόρους της
Θεσσαλονίκης Τελλή  Έφη και Μπακέλα Χρήστο και από τον
δικηγόρο των Αθηνών Κόρκα Ιωάννη, για τις περικοπές στις
κύριες συντάξεις που είχαν προσδιορισθεί για εκδίκαση, ανα-
βλήθηκαν λόγω lock down, με νέες ημερομηνίες εκδίκασης
για τον Μπακέλα Χρήστο Φεβρουάριο και Μάρτιο, για την
Τελλή Έφη Μάρτιο και Απρίλιο και του Κόρκα Ιωάννη αρχίζουν

από τον Μάρτιο. Δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί ημερομηνίες
εκδίκασης για τις αγωγές που περιλαμβάνουν τις περικοπές
των επικουρικών συντάξεων.
Ελπίζουμε η ΝΕΑ κανονικότητα στη λειτουργία του ΣΚ στους
συνταξιούχους μας, να πρωτοστατήσουν ιδέες και πρακτικές
που θα ενώνουν και όχι το αντίθετο, αφήνοντας στην άκρη
της στείρες και ΜΗ γόνιμες αντιπαραθέσεις. Είναι ανάγκη να
οπλίσουμε το συνδικαλιστικό μας οπλοστάσιο με νέους και
καταξιωμένους συναδέλφους, με όρεξη και δυναμική να συ-
νεχίσουν και να δώσουν λύση στα αυτονόητα.      

Το Δ.Σ 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

ΔΡΑΜΑ: Βαρύτης Χριστό-
δουλος, τηλ.: 6946904892
ΣΕΡΡΕΣ: Σαββίδης Σταύ-
ρος, τηλ.: 6976449199
ΈΔΕΣΣΑ: Σιάνης Αναστά-
σιος, τηλ.: 6977796888
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Χρυσοστόμου 
Ανέστης, τηλ.: 6977263260

Αγαπητοί μου Συνταξιούχοι Σιδηρο-
δρομικοί. Τις ευχές μου σε εσάς και
στις οικογένειές σας, για τον και-
νούργιο χρόνο, να έχετε γαλήνια κα-
θημερινότητα και αδάμαστη υγεία,
επιλογές χρήσιμες για την κοινωνία. 
Η αποχαιρετιστήρια επιστολή μου
αυτή, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα
και απολογιστικό ταυτόχρονα, για τα
38 χρόνια ενεργής παρουσίας μου
στο Σ.Κ στον Σιδηρόδρομο. Θεωρώ
ότι όλα έχουν αρχή και τέλος στη
ζωή και βιολογικά πρέπει με κατα-
νόηση να το αποδεχτούμε. 
Αυτή η συνδικαλιστική πορεία μου,
που με την δική σας συναίνεση
έκανα, για να έχει νόημα και διδαχή,
θα πρέπει να συνοδεύεται και με
αυτοκριτική παρρησία για όσα καλά
και κακά βίωσα στο διάβα της. Η πα-
ρουσία μου στο κίνημα έχει αφετη-
ρία το 1972 με τη συμμετοχή μου
στο ΔΣ κλαδικού Σωματείου των Τε-
χνιτών στα Μηχανεργοστάσια. Σε
μια εποχή δύσκολη για ελεύθερη

πολιτική και συνδικαλιστική δραστη-
ριότητα. Γρήγορα κατανόησα ότι, οι
εργαζόμενοι μόνο σε μαζικά σωμα-
τεία θα μπορούν να ακούγονται και
να έχουν ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα στη λύση των προβλημάτων
για τους εργαζόμενους. Αυτή την
μαζική προσπάθεια για μεγάλα σω-
ματεία, την υπονόμευαν οι κυβερνη-
τικές εξουσίες με νόμους
διάσπασης όπως π.χ. Ν. 330. 
Έτσι, συμμετείχα στο παραδοσιακό
σωματείο του ΣΣΒΕ (Σύνδεσμος Σιδη-
ροδρομικών Βόρειας Ελλάδας) και
στη θέση Γενικού Γραμματέα. Ο νέος
συνδικαλιστικός νόμος 1264 του ‘82
έφερε τα πάνω κάτω στην λειτουργία
των Σωματείων και Ομοσπονδιών.
Έγινε ένα βήμα στην κατεύθυνση κοι-
νωνικής και πολιτικής ελευθερίας για
το Σ.Κ.  
Η απόφασή μου να ενταχθώ στην
δημοκρατική παράταξη της ΠΑΣΚ-Σ
ήταν για μένα μονόδρομος. Το χτί-
σιμο υγιούς πολιτικοποιημένου κινή-

ματος ήταν πλέον γεγονός. Η ελεύ-
θερη παρουσία του Σ.Κ στον χώρο
δουλειάς, είχε λύση πολλά χρονί-
ζοντα προβλήματα των εργαζόμε-
νων σε βάρος πολλές φορές του
Σιδηρόδρομου. Αντίθετα, ούτε
σκέψη να πάνε τα μέσα παραγωγής
στους εργαζόμενους, που ήταν
στόχος του κινήματος. Η μη προ-
σπάθεια από όλους, να πετύχει αυτή
η κοσμογονική αλλαγή σε όφελος
των εργαζόμενων, έχει πολλούς
αποδέκτες στην κορυφή της συνδι-
καλιστικής πυραμίδας. Η χωρίς
ουσία αντιπαράθεση στο εσωτερικό
του Σ,.Κ ήταν η ταφόπλακα στα πο-
λιτικά όνειρα για την αυτοδιαχείριση
των μέσων παραγωγής.
Κάθε φωνή κριτικής για το λάθος
δρόμο έβρισκε την λυσσαλέα αντί-

σταση των «μεγάλων» και η απομό-
νωση αυτού που την εκφράζει. Σε
αυτό τον Γολγοθά πολιτικής σύγχυ-
σης πορευτήκαμε χρόνια με αποτέ-
λεσμα την πολιτική στασιμότητα που
δυστυχώς σήμερα βιώνουμε τα
αποτελέσματα. Λάθη κάνουν αυτοί
που εργάζονται και δεν σας κρύβω
ότι έκανα και εγώ στην κατεύθυνση
αναζήτησης και προβληματισμού και
ζητώ συνειδησιακό συγνώμη από
αυτούς που με ακολούθησαν. Η πο-
λιτική ωριμότητα αποκτάται μέσα και
από τις λάθος επιλογές, αρκεί μόνο
να είναι υγιείς και χωρείς δόλο.
Σήμερα, είναι καιρός όλοι μας να
απαλλαγούμε από αγκυλώσεις του
παρελθόντος, στην πορεία εξεύρε-
σης πολιτικών - συνδικαλιστικών και
όχι μόνο λύσεων, για το καλό όλων
μας. 
Απευθύνω έκκληση σε όλους τους
ικανούς συναδέλφους, να πλαισιώ-
σουν τα σωματεία τους και με θάρ-
ρος να συγκρουστούν με το «παλιό»,

το αγκυλωμένο και με σταθερά βή-
ματα δημιουργίας, συνέπειας και
υπευθυνότητας να χτίσουν με γερά
θεμέλια το Σ.Κ στους Συνταξιού-
χους Σιδηροδρομικούς και όχι μόνο. 
Εμείς οι Συνταξιούχοι, οι εργαζόμε-
νοι, φωνάζουμε δυνατά ότι είναι
λάθος να επαινούμε την ευδοκιμία
των αριθμών, σε βάρος της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας. Δεν είμαστε δε-
ξιοί ούτε αριστεροί, είμαστε
οικονομικά από κάτω και δικαίως πο-
λεμάμε τους οικονομικά από πάνω
για τους γνωστούς σε όλους λό-
γους στην κατεύθυνση μιας δίκαιης
κοινωνίας. Δεν νιώθω ούτε πολιτικά
νικητής, ούτε ηττημένος, έκανα στο
δυνατό το πολιτικο-συνδικαλιστικό
μου καθήκον βλέποντας όλους τους
συνταξιούχους σήμερα στο πρό-
σωπο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξη
και σας δηλώνω ότι αποσύρομαι από
την ευθύνη αυτή και επίσης δηλώνω
παρόν αν χρειαστεί. Χαιρετισμούς.

ΟΥΤΕ ΝΙΚΗΤΗΣ ΟΥΤΕ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ

Γράφει ο Παραστατίδης
Γιώργος

Μέλος ΔΣ ΜΑΚ - ΘΡΑΚΗΣ

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Λειτουργούμε ως Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών Βορείου Ελλά-
δος «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εκπροσω-
πούμε πλέον των 3.500 μελών, ταμειακώς τακτοποιημένα,
που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες» του πληθυσμού, αφού
είμαστε άνω των 65 ετών.
Η θητεία του Δ.Σ. του Σωματείου μας, έληξε ήδη από τον πα-
ρελθόντα Μάιο όμως, λόγω των περιοριστικών μέτρων που
επιβλήθηκαν για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας
(COVID - 19) δεν κατέστη δυνατόν να συγκληθεί η προβλεπό-

μενη από το Καταστατικό μας Γενική Συνέλευση των μελών
και η πραγματοποίηση, στη συνέχεια, εκλογών ανάδειξης
νέου Δ.Σ. Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομικές υποχρεώσεις του
Σωματείου μας, (λογαριασμοί - ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΕΛΤΑ -
ΕΝΦΙΑ - έκδοση και αποστολή της εφημερίδας μας), τρέχουν.
Η Εθνική Τράπεζα, στην οποία κατατίθενται οι συνδρομές
των μελών μας, δεν επιτρέπει πρόσβαση στον τηρούμενη
από το Σωματείο μας λογαριασμό, προκειμένου να ικανοποι-
ήσουμε τις παραπάνω οικονομικές μας υποχρεώσεις, λόγω
λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας πληροφορούμε ότι έχουμε αποταθεί, τηλεφωνικώς και
εγγράφως στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ανά-
πτυξης, για να δοθεί λύση στο πρόβλημά μας, που αποτελεί
πρόβλημα και άλλων Σωματείων και Συλλόγων, αλλά δεν
έχουμε λάβει καμία απάντηση και δεν έγινε κάποια ενέργεια.
Παρακαλούμε τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να δοθεί
λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει όχι μόνον το Σωματείο
μας αλλά και άλλους όπως αναφέρουμε πιο πάνω.

Κύριε Υφυπουργέ,
Ενεργούμε σαν Σωματείο Συντ/χων Σιδ/κών Βορείου Ελ-
λάδος «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», εκπροσωπώντας πλέον των
3000 Συναδέλφων ταμειακώς τακτοποιημένοι και η πλει-
οψηφία αυτών είναι άνω των 70 ετών. Συνεπείς στις οδη-
γίες και συμβουλές σας σχετικώς με τον κορονοϊό  (covid
- 19) έχουμε ανταποκριθεί.
Σαν υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από
τις εκλογές της 7 και 8 Ιουνίου 2017 και συγκροτήθηκε
σε σώμα την 13 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 13
και 14 του υπ’ αριθμ. 524/2012 καταστατικού μας εγγε-
γραμμένο στα Μητρώα Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
Επειδή σύμφωνα με τις οδηγίες σας είναι αδύνατο να
προβούμε σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και Εκλογές
λόγω λήξης της θητείας και προκειμένου για την νομιμό-
τητά μας και την νομιμοποίηση συναλλαγών με την Εθνική
Τράπεζα, όπου κατατίθενται οι συνδρομές των μελών
μας.
Παρακαλούμε για τα δέοντα.

Κύριε Διοικητά,
Στην ηλεκτρονική αίτηση για τα έξοδα κηδείας των συνταξιούχων
του ταμείου ΤΑΠΟΤΕ, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που τα-
λαιπωρεί τους δικαιούχους του θανόντα.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τα έξοδα κη-
δείας, το σύστημα δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την διαδικα-
σία βγάζοντας το σφάλμα ο θανών δεν είναι ασφαλισμένος.
Κατόπιν τούτου απευθυνόμαστε με email στο Α’ τμήμα εξόδων
κηδείας και συγκεκριμένα στην προϊσταμένη κα Κούβαρη Σταυ-
ρούλα, η οποία με παρέμβασή της μας πληροφορεί ότι η ασφαλι-
στική ικανότητα του αποθανόντα έχει διορθωθεί και έτσι
συνεχίζεται η υποβολή της αίτηση.
Εφόσον κ. Διοικητά το τμήμα της Αγίου Κων/νου διορθώνει αμέ-
σως το σφάλμα, σας παρακαλούμε αυτή η μεμονωμένη ενέργεια
να διορθωθεί κεντρικά για όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑ-
ΠΟΤΕ, για να μην ταλαιπωρούνται οι δικαιούχοι του θανόντα κατά
την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτηση για τα έξοδα κηδείας.
Σας ευχαριστούμε και περιμένου με τις ενέργειές σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

«Σας γνωρίζουμε ότι η ασφαλιστική ικανότητα του θανόντα, διορ-
θώθηκε και μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου την αίτηση εξόδων
κηδείας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας.
Με τιμή
Σταυρούλα Κούβαρη Προϊστάμενος
Τμήμα Α’ Εξόδων κηδείας Δ/νση Α’ Παροχών
Γεν. Διεύθυνση Παροχών & Υγείας»

Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό
Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εκπροσωπώντας πλέον των πέντε χιλιάδων Συντ/χων
Σιδ/κών, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να εκφρά-
ζουμε το αμέριστο ενδιαφέρον μας και να προσπαθούμε
για το καλύτερο των Συναδέλφων Συντ/χων.
Τα θέματα που απασχολούν άμεσα τους Συντ/χους, αλλά
και τους εν ενεργεία Σιδηροδρομικούς είναι τα εξής:
1. Επαναχορήγηση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων στους με-
ταταχθέντες  σε άλλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα συναδέλφους, οι οποίοι σημειωτέον, «συνταξιοδο-
τούνται από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ΕΦΚΑ, πρώην ΤΑ-
ΠΟΤΕ».
2. Ανάκληση της προφορικής εντολής για την χρήση της
πρώτης θέσης κατά τα ταξίδια με το τρένο, των εκ των συ-
ναδέλφων, που δικαιούνται αυτής της κατηγορίας θέσης.
3. Επαναφορά καταργηθέντων τοπικών δρομολογίων αμα-
ξοστοιχιών.
Ευελπιστούντες στην κατανόηση και ανταπόκρισή σας και
δεδομένου ότι η ικανοποίηση των παραπάνω δεν επιφέρει
καμία οικονομική επιβάρυνση στον Οργανισμό, ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΗΚΑΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Προς τον Υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας κ. Χαρδαλιά

Προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ
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