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Επανυπολογισμός συντά-
ξεων για τους συνταξιο-

δοτηθέντες πριν τον 
Ν. 4387/2016

ς γνωστόν ο επανυπολογισμός 
των συντάξεων βάσει των προ-

βλέψεων του νόμου 4387/2013 κρί-
θηκε αντισυνταγματικός. Όμως ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις που
έθεσε ο ΕΦΚΑ για τον επανυπολογι-
σμό δεν στηρίζονται στις διατάξεις
του νόμου αυτού, αλλά τις υπερβαί-
νει.

ιδικότερα δεν λήφθηκαν υπόψη 
οι επιπλέον καταβληθείσες ει-

σφορές καθ’ όλη την διάρκεια του
εργασιακού βίου, πολύ υψηλότερες
από εκείνες του ΙΚΑ, για τις οποίες
ο νόμος επιβάλλει τον συνυπολογι-
σμό τους στον επανυπολογισμό
των συντάξεων. Αυτό αποτελεί επι-
ταγή του νόμου, που όμως δεν τη-
ρήθηκε κατά τον επανυπολογισμό,
ούτε λήφθηκε υπόψη το επίδομα
γάμου (βαρέα - ανθυγιεινά).

πάρχει η διεκδικητική βάση 
για αξιώσεις μας αναδρομι-

κών μέχρι 31/12/2018 δεδομένου
ότι οι  Υπουργοί (Βρούτσης, Μητα-
ράκης) δήλωσαν δημόσια αλλά και
στην Ε.Ε. ότι ο διενεργηθείς επανυ-
πολογισμός ισχύει από 1/1/2019.
Συνεπώς υπάρχει η διεκδικητική
βάση για τα αναδρομικά μέχρι
31/12/2018.
- Η μη εμφάνιση στα μηνιαία εκκα-
θαριστικά του οικογενειακού επιδό-
ματος συνεπιφέρει κατά
περίπτωση:
- Την εμφάνιση υπέρμετρων θετι-
κών διαφορών ή
- Απαράδεκτων μικρών αρνητικών
διαφορών

ς γνωστόν οι εισφορές 
ασφάλισης μεταξύ των Τα-

μείων (ΔΕΗ - ΔΕΚΟ - Τραπεζών κλπ)
και του ΙΚΑ εξισώθηκαν από
1/1/2011 στο 20%. 

συνέχεια στη σελίδα 3 
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω του κορονοϊού Covid-19

Τα Σωματεία μας έχουν ολοκληρώσει ή έχουν δρομολογήσει τις εκλογές τους για νέες Διοικήσεις

χεδόν δυο χρόνια
τώρα, από τότε που

παρουσιάστηκε η πανδημία
του κορονοϊού Covid-19
έχουν επηρεαστεί οι πάντες
από αυτό το κακό.
Περάσαμε από περιόδους
λοκ ντάουν με καθολικό
εγκλεισμό σπίτια μας, τη-
ρήσαμε αυστηρά τα μέτρα
ατομικής ευθύνης και κοι-
νωνικής αποστασιοποί-
ησης, απομακρυνθήκαμε
από τα Σωματεία μας και
τη Π.Ο.Σ.Σ. τηρώντας με
υπευθυνότητα όλα τα
μέτρα ασφαλείας.
Παρ’ όλα αυτά, τον τελευ-
ταίο καιρό, τα περισσό-
τερα Σωματεία της
δύναμης της Π.Ο.Σ.Σ. προ-
χώρησαν σε Γενικές Συνε-
λεύσεις και εκλογές
τηρώντας όλα τα προβλε-
πόμενα μέτρα υγιεινής,
ενώ άλλα έχουν μπει σ’
αυτή τη διαδικασία.
Το βέβαιο είναι ότι από
αγάπη για τους συναδέλ-
φους και με υπευθυνό-
τητα προσπαθήσαμε να
κάνουμε το καλύτερο που

μπορούσαμε μέσα σε πάρα
πολύ δύσκολες και πρωτό-
γνωρες συνθήκες.
Ακόμα και η εφημερίδα που
κρατάτε στα χέρια σας δεν
μπόρεσε να κυκλοφορήσει
στις τακτικές διμηνιαίες εκ-

δόσεις της. Ελπίζουμε,
καθώς θα προχωρούμε στα-
διακά προς την κανονικό-
τητα ότι θα το κάνουμε και
αυτό.
Θέλουμε ωστόσο να σας
διαβεβαιώσουμε πως όλο

αυτό το διάστημα ήμασταν
«παρόντες» με το μυαλό, με
τη σκέψη, σε τηλεφωνικές
επικοινωνίες, προκειμένου
να ενθαρρύνουμε και να δί-
νουμε λύσεις στα προβλή-
ματα που προέκυπταν.

Κι έτσι και θα συνεχί-
σουμε πιστεύοντας ότι
αυτός ο χειμώνας θα
πάρει μαζί όλο αυτό το
κακό και θα μπορέ-
σουμε να σταθούμε
στα πόδια μας για να
παίξει η Π.Ο.Σ.Σ. το
ρόλο που αρμόζει και
της αναλογεί, ανταπο-
κρινόμενη στις βαριές
ευθύνες της, απέναντι
στα Σωματεία μέλη μας
και τους συναδέλφους.
Θα τα καταφέρουμε
και αυτή τη φορά να
πάμε δυο βήματα πιο
μπροστά το συνταξιου-
χικό κίνημα των σιδη-
ροδρομικών,
προβάλλοντας και ικα-
νοποιώντας τα δίκαια
αιτήματα των συνταξι-
ούχων σιδηροδρομι-
κών...

Σ

10ετής η παραγραφή των αξιώσεων του
ΕΦΚΑ και όλων των Ταμείων 

για διεκδίκηση οφειλόμενων εισφορών
των ασφαλισμένων

Αθήνα 8/11/2021
Αξιότιμοι κύριοι,
Με τη συνημμένη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας λύθηκε το δίλημμα που είχε επικρατήσει στη νομική
κοινότητα αλλά και τον χώρο του κοινωνικό - ασφαλιστικού δικαίου
εάν τα Ταμεία (Φορείς κύριας Ασφάλισης) που συγχωνεύτηκαν στον
e - ΕΦΚΑ αλλά και ο ίδιος ο e - ΕΦΚΑ, μπορούσαν να διεκδικήσουν
αναδρομικά τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από τους
ασφαλισμένους σε βάθος 20ετίας ή 10ετίας. Με την ανωτέρω δι-
καστική απόφαση, κρίθηκε ότι η 20ετής αναδρομική παραγραφή
είναι δυσανάλογη και για το λόγο αυτό ο e - ΕΦΚΑ μπορεί να αξιώ-
νει σε βάθος 10ετίας τις εισφορές από τους ασφαλισμένους.
Απότοκος της ανωτέρω απόφασης είναι ο απεγκλωβισμός πολλών
ασφαλισμένων που ενώ είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικία για συν-
ταξιοδότηση, δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη από τον e - ΕΦΚΑ
(και τα συγχωνευθέντα Ταμεία) διότι οι οφειλόμενες εισφορές
τους σε βάθος 20ετίας υπερέβαιναν το όριο των 20.000 ευρώ που
θέτει η κείμενη νομοθεσία ως πλαφόν οφειλής για στοιχειοθέτηση
δικαιώματος σύνταξης (καθότι το ποσό που υπερβαίνει τα 20.000
ευρώ θα πρέπει να πληρώνεται από τον ασφαλισμένο εφάπαξ πριν
τη συνταξιοδότησή του).

Μετά τιμής 
Βασίλειος Δ. Νικολετάκης
Δικηγόρος Αθηνών - LLM.
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Ευχές από την ΠΟΣΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
Σιδηροδρομικών Ελλάδας σας εύχεται ολόψυχα προσωπική 

και οικογενειακή ευτυχία. Χρόνια Πολλά
Καλές και Χαρούμενες Γιορτές

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας

Γραφεία: Παπαδιαμάντη 38 -
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Τηλ.: 24210/26684
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Διοικητικό Συμβούλιο
Καραλής Ευθύμιος, Πρόεδρος
Νικάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Μπαλτούμας Κωνσταντίνος, Γενικός
Γραμματέας
Παναγιώτου Γεώργιος, Ταμίας
Ζωίδης Απόστολος, Μέλος
Πέστρη Βασιλική, Μέλος

Γενικό Συμβούλιο
1. Βαλιμίτης Ανδρέας
2. Δασκαλάκης Ευάγγελος
3. Δρούλιας Γεώργιος
4. Κούσκουλας Παναγιώτης
5. Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

6. Παπαθανασίου Νικόλαος
7. Τσέλης Νικόλαος
8. Αναστασόπουλος Παναγιώτης
9. Γεωργακόπουλος Ηλίας
10. Ζωίδης Απόστολος
11. Καραλής Ευθύμιος
12. Κυριακόπουλος Κυριάκος
13. Μπαλτούμας Κωνσταντίνος
14. Νικάκης Γεώργιος
15. Παναγιώτου Γεώργιος
16. Παπακανέλλου Παναγιώτης
17. Πέστρη Βασιλική
18. Πτωχός Παναγιώτης
19. Σταχτιάρης Σπύρος
20. Χατζηγιαννάκη Αγγελική  

Μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας
1. Καραλής Ευθύμιος
2. Νικάκης Γεώργιος

Εκπρόσωποι στο Γεν. Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας

1. Ζωίδης Απόστολος
2. Μπαλτούμας Κωνσταντίνος       
3. Σταχτιάρης Σπύρος

Ελεγκτική Επιτροπή
Κομνιανός Στέφανος, Πρόεδρος
Τζόγιας Δημήτρης, Μέλος
Γεροδήμος θεοδωρος, Μέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜEΡΩΣΗ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ τέως ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ

Τρίπολη: 
Κουσκούλας 
Παναγιώτης
6977744455 /
2710 557268
Κόρινθος: Βαλι-
μήτης Ανδρέας
697788559
Πύργος: Αρβανί-
της Νικόλαος
6973329820
Πάτρα: Τσέλης
Νικόλαος
6973346930

Διακοπτό: 
Παπαθανασίου 
Νικόλαος
6937711065 /
26910 42994
Καλαμάτα: 
Δασκαλάκης 
Ευάγγελος
6972444295
Άργος: 
Παναγιωτόπουλος
Ιωάννης
6977134790 /
27510 20749

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

Η νέα Διοίκηση και τα όργανα της Ένωσής μας 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,  
μετά από μεγάλο χρονικό διά-
στημα επικοινωνούμε και μέσω
της εφημερίδας της Ομοσπον-
δίας μας. Σε αυτό το χρονικό
διάστημα επικοινωνούσαμε μαζί
σας, μεταφέροντας τα θέματα
που μας απασχολούν, μέσω του
site της ένωσής μας (τ-ΣΠΑΠ).
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Θέλουμε να σας ευχαριστή-
σουμε για τη μεγάλη συμμετοχή
σας στις εκλογές του Σωματείου
μας που ολοκληρώθηκαν και με
την ψήφο σας βρισκόμαστε στο
τιμόνι του Ένωσής μας.
Θα θέλαμε να γνωρίζετε, όπως
όλη την περίοδο της πανδημίας
τα μέλη του Δ.Σ. ήταν καθημερι-

νώς στο Σωματείο και ανταπο-
κρίθηκαν στα θέματα που προ-
έκυψαν, με τον ίδιο ζήλο θα
συνεχίσουμε.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστή-
σουμε και να σας ευχηθούμε
Καλές Γιορτές, Υγεία και μεγάλη
προσοχή, μια και η πανδημία βρί-
σκεται στην μεγαλύτερη έξαρση. 
Κάνουμε όλοι την τρίτη δόση του
εμβολίου.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν εμ-
βολιαστεί τους παρακαλούμε να
το κάνουν για να τους έχουμε
κοντά μας και εμείς και οι οικο-
γένειές τους. Πιστεύουμε και
ευχόμαστε  σύντομα να το ξε-
περάσουμε και να μπορέσουμε
να τα πούμε από κοντά.   

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

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

Το Δ.Σ. της Ένωσης μας εύχεται σε όλα τα μέλη του
κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

Χρόνια πολλά και καλές γιορτές!

ΕΥΧΕΣ

Νέα Διοίκηση στο Σύνδεσμο
Στις 20 Οκτωβρίου πραγματοποι-
ήθηκαν οι αρχαιρεσίες του σω-
ματείου μας, για την ανάδειξη: 
α) του νέου Δ/Σ, β) των αντιπρο-
σώπων για το συνέδριο της ομο-
σπονδίας, γ) της εξελεγκτικής
επιτροπής, δ) της εφορευτικής
επιτροπής ,ε) των γραμματειών
περιφερειών.
Εψήφισαν με επιστολική ψήφο
1456 μέλη.
Εκλέχθηκαν κατά αύξοντα αριθμό
ληφθέντων ψήφων:
Α) ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ: 
1)Τύπος Σταύρος, 2) Λιγομενίδης
Ιορδάνης, 3) Πιτυτζόγιας Βασί-
λειος, 4) Καλοδημίδης Δημήτριος,
5) Μπερμπεργιάννης Δημήτριος,
6) Γιαννακούδης Ιωάννης, 7) Σου-
λιάρας Ιωάννης. 
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ:
1) Τύπος Σταύρος, 2) Λιγομενίδης
Ιορδάνης, 3) Πιτυτζόγιας Βασί-
λειος, 4) Καλοδημίδης Δημήτριος,
5) Μπερμπεργιάννης Δημήτριος,
6) Κοκκίνης Αναστάσιος, 7) Σου-
λιάρας Ιωάννης, 8) Γιαννακούδης
Ιωάννης, 9) Τζέκος Ιωάννης.
Γ) ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ: 
1) Πίνιος Κωνσταντίνος, 2) Βη-
χούδης Νικόλαος, 3) Κεραμάρης
Δημήτριος. 
Δ) ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ:
1) Βουτσίνος Αθανάσιος, 2) Γιαν-

νακόπουλος Αντώνιος, 3) Στόλης
Τρύφων.
Ε) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ:
1) Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος, 2)
Πετρίδης Ηρακλής, 3) Σίσκος Γε-
ώργιος.    
Ζ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
) Βαρύτης Χριστόδουλος,      
2) Πασχαλίδης Λάζαρος, 3) Σαβ-
βίδης Σταύρος. 
Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
1) Τουλίκας Στέργιος, 2) Πού-
πτσης Αναστάσιος, 3) Τζώρτζο-
γλου Απόστολος. 

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ

Πρόεδρος: Πιτυτζόγιας Βασί-
λειος
Αντιπρόεδρος: Τύπος Σταύρος
Γ. Γραμματέας: Καλοδημίδης
Δημήτριος
Αναπ. Γραμματέας: Γιαννακού-
δης Ιωάννης
Ταμίας: Λιγομενίδης Ιορδάνης
Αναπ. Ταμίας: Σουλιάρας Ιωάν-
νης 
Έφορος: Μπερμπεργιάννης Δη-
μήτριος

Το Διοικητικό
Συμβούλιο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι το Διοικητικό Συμβούλιο Μακεδονίας - Θρά-
κης σας ευχαριστεί για την μεγάλη σας συμμετοχή στις εκλογές που
έγιναν 20 Οκτωβρίου 2021 με επιστολική ψήφο. Αποδείξατε για άλλη
μια φορά το πόσο κοντά είστε σε όλες τις εκδηλώσεις μας. 
Εμείς, από την πλευρά μας θα προσπαθούμε και θα αγωνιζόμαστε
πάντα για τα καθημερινά προβλήματα των συνταξιούχων και όχι μόνον.
Όπως σε όλες τις εκλογικές μας διαδικασίες έτσι και τώρα, έχοντας
σαν πρώτο μας μέλημα την ανανέωση προσώπων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, εκλέχθηκαν δύο νέα μέλη, που θα βοηθήσουν πιστεύουμε
πολύ στην λειτουργία του Σωματείου. 
Δύο από τα παλαιότερα στελέχη με 15ετή τουλάχιστον προσφορά, ο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, αποφάσισαν να μην
είναι υποψήφιοι στις τελευταίες εκλογές, τερματίζοντας έτσι την
συνδικαλιστική τους πορεία. Εμείς και όχι μόνον τα μέλη του ΔΣ, αλλά
νομίζουμε ότι μπορούμε και έκ μέρους όλων των μελών μας, να τους
ευχαριστήσουμε για την προσφορά τους και να τους ευχηθούμε στη
ζωής τους να έχουν πάντα χαρές και προπάντων υγεία.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα
εξόδων κηδείας μεταφέρθηκε
εκ νέου στην Πατησίων 54. Η νέα
διεύθυνση είναι ΕΦΚΑ - ΤΑΥΤΕΚΩ.
Β Τμήμα Παροχών εξόδων
(έξοδα κηδείας) Πατησίων 54,
Αθήνα Τ.Κ 10682.
Σας επισημαίνουμε ότι για τους
άμεσα ασφαλισμένους γίνεται
ηλεκτρονική διαδικασία για τα
έξοδα κηδείας.
Για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη
στέλνουμε τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά στην ανωτέρω δι-
εύθυνση.
2. Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρω-
τούν για τις δευτερεύουσες που
δεν έχουν πάρει στα εφάπαξ,
τους ενημερώνουμε ότι εντός
του έτους θα πληρωθούν όσοι
συνάδελφοι πήραν τα εφάπαξ
τους το 2016. Στη συνέχεια θα
δοθούν του έτους 2017 κ.ο.κ.
αυτό ισχύει και για τους συνα-

δέλφους που δεν έκαναν έν-
σταση.
3. Σας γνωρίζουμε ότι πλέον ο
συνταξιούχος θα πρέπει να
απευθύνεται στο ΕΦΚΑ της πε-
ριοχής του. Σας γνωρίζουμε ότι
αυτό έγινε με τον Ν. 4670/2020
(ΦΕΚ 43/τ. Α΄/28-02-2020) όπου
όλες οι αρμοδιότητες έχουν με-
ταφερθεί στα τοπικά υποκατα-
στήματα του ΕΦΚΑ.
4. Για την έκδοση των επικουρι-
κών συντάξεων η διαδικασία συ-
νεχίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του Σωματείου 
t-spap.gr.

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

στο email μας info@t-spap.gr
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Ένωση Συντ/χων Σιδ/κών “ο Λαρισαϊκός” Έφυγαν από
κοντά μας...

• Από τον Σύνδεσμο
Συν/χων Σιδ/κών Θεσσα-
λίας:
- Ζαΐμης Βλάσσης ετών 76,
Μηχανοδηγός έδρας Βόλου,
απεβίωσε 14/7/2021
- Φακίδης Σωτήρης ετών 87,
Εργοστασιάρχης Τ.Η.Ε. απε-
βίωσε 16/9/2021
- Γιολδάσης Δημήτριος ετών
97, Διοικητικός Υπάλληλος,
απεβίωσε 19/9/2021

• Από τον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών «Ο Λα-
ρισαϊκός»:
- Παπαγγελής Κων/νος
Συντ/χος Φύλακας ισόπεδων
διαβάσεων
- Χατζηκυριάκος Αναστάσιος
Διοικητικός Υπάλληλος
- Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
- Τσαγανός Κων/νος απεβίωσε
27/10/2021
- Σοφιανός Γεώργιος 
- Καρακούσης Ευστάθιος απε-
βίωσε 28/10/2021
- Μαθιανάκης Εμμανουήλ
- Γεωργαλής Θεόδωρος απε-
βίωσε 15/9/2021
- Παπαϊωάννου Λουκάς
- Ζευγαράς Ευάγγελος
- Κενταρλίδης Γρηγόρης
- Μαρίνος Γεράσιμος
- Καραμπίνης Ιωάννης Μέλος
20μελούς Γ.Σ. Λαρισαϊκού

• Από τον Σύνδεσμο
Συντ/χων Σιδ/κών ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ:
- Στύλος Δημήτριος από Μηχα-
νοστάσιο Θεσ/νικης 
- Γκαλμπένης Κωνσταντίνος
από τον χώρο της Έλξης
- Ελευθεριάδης Πρόδρομος
από τεχνικά Συνεργία

•Από την Ένωση Συντ/χων
Σιδ/κών τ. ΣΠΑΠ: 
- Θερμά συλλυπητήρια από το
ΔΣ της Ένωσης μας, στον συ-
νάδελφο Γεώργιο Δρούλια στο
Άργος, για τον αδόκητο θά-
νατο της συζύγου του.
- Θερμά συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια του συναδέλφου
Πέπα Αντώνιου στον  Κορυ-
δαλλό, για τον αδόκητο θάνατο
της συζύγου του Κωνσταντί-
νας. 
- Θερμά συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια του συναδέλφου Κο-
λυζέρα Πέτρου για τον
αδόκητο θάνατο της συζύγου
του.
- Κυριακόπουλος Θεόδωρος,
Αρχιελεγκτής (Πάτρα)
- Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης,
Ηλεκτρολόγος ΤΗΕ (Διακοπτό)
- Διαμαντής Γκούφα, Μηχανο-
στασιάρχης (Πειραιά)
- Καρούμπας Παναγιώτης του
Χρήστου, Μηχανοδηγός ΜΠΡ
(Αθήνα)
- Γαλανόπουλος Βασίλειος,
Κλειδούχος (Πύργος)

Οι Διοικήσεις των 
Σωματείων εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια.

Στον Σύνδεσμο Συντ/χων
Σιδ/κών «Ο Λαρισαϊκός»:
• Η κα Ζήσου Τούλα εις μνήμην
του συζύγου της Κων/νου, 50
ευρώ
• Ο γιος του αποβιώσαντος συ-
ναδέφου Καρακούση Ευσταθίου,
εις μνήμην του πατέρα του, 30
ευρώ
Στον Σύνδεσμο Συντ/χων

Σιδ/κών Θεσσαλίας:
• Η κα Ευθυμία Ρήγα εις μνήμην
του συζύγου της Νικόλαου Ρήγα,
50 ευρώ
• Η κα Κατερή Ευαγγελία εις
μνήμην του συζύγου της
Κων/νου Κατερή, 30 ευρώ

Οι Διοικήσεις των Συνδέ-
σμων ευχαριστούν θερμά.

Δωρεές
Ενημέρωση θανάτου
Ήθελα να σας ενημερώσω για
το θάνατο του συζύγου μου
Πετρακάκη Ιωάννη (Μηχανο-
δηγό ΗΣΑΠ), ο οποίος απεβίωσε
στις 20/7/2021 σε ηλικία 71
ετών. Έλαβα σήμερα την εφη-
μερίδα σας και είδα ότι κατα-
γράφονται οι θάνατοι, κάτι που
δεν γνώριζα για να ενημερώσω
νωρίτερα.

Ειρήνη Πετρακάκη 

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις Λαρισαϊκού

Λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων που επέβαλε η πολιτεία
για τον κορωνοϊό, δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν οι Γενικές Συνελεύ-
σεις του Σωματείου μας για τα
έτη 2019 - 2020 (νόμος
4808/19.6.2021, άρθρο 153).
Καλούμε τα μέλη σε Τακτική Γε-
νική Συνέλευση για τα έτη 2019
- 2020 - 2021, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου
2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.μ. στα γραφεία της Ένω-
σης στην αίθουσα Συνεδριά-
σεων Γ.Σ. στον 5ο όροφο επί
των οδών Πειραιώς & Βούλγαρη
1, Αθήνα.
Επειδή στην πρώτη συνεδρίαση

είναι δύσκολη η προβλεπόμενη
απαρτία, σύμφωνα με το Κατα-
στατικό του Σωματείου η ορι-
στική Συνεδρίαση θα γίνει
οπωσδήποτε την Πέμπτη 3
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο
NOVUS CITY επί της οδού Κα-
ρόλου 23 πλατεία Καραϊσκάκη
(πλησίον Μεγάρου ΟΣΕ).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι
οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν
στις 4 Απριλίου 2022. Θα ενημε-
ρωθείτε για τις περαιτέρω λε-
πτομέρειες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
1. Απολογισμός Δράσης Διοίκη-

σης 2019 - 2020 - 2021
2. Προγραμματισμός Δράσης Δι-
οίκησης 2020 - 2021 - 2022
3. Οικονομικός Απολογισμός
2019 - 2020 - 2021 
4. Προϋπολογισμός 2020 - 2021
- 2022 
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής
6. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης
για τα έτη 2019 - 2020 - 2021 
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτρο-
πής
8. Απόφαση τροποποίησης Κα-
ταστατικού
9. Ανακοινώσεις - προτάσεις
Στις συγκεντρώσεις θα τηρη-
θούν όλα τα μέτρα προστασίας

για το κορωνοϊό (πιστοποιητικό
εμβολιασμού - μάσκα - ταυτό-
τητα κατά την είσοδο).   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝ.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ 

“Ο ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ”

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

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
Με λαμπρότητα και αυστηρή τήρηση
των μέτρων κατά της πανδημίας,
έγινε και φέτος το μνημόσυνο για
τους πεσόντες Συναδέλφους Σιδηρο-
δρομικούς που έπεσαν στο καθήκον
τους, στο εκκλησάκι των Σιδηροδρο-
μικών Κοσμά & Δαμιανού που βρίσκε-
ται στο Δοξαρά.
Η Ένωσή μας προσέφερε άρτους και
τον καθιερωμένο δίσκο κολλύβων. Αι-
ωνία η μνήμη των πεσόντων και όλων
των Συναδέλφων που έφυγαν από τη
ζωή.

Για το ΔΣ

Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδ/κών
Θεσσαλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
που προέκυψε μετά τις εκλο-
γές στις 18/11/2021 είναι το
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασιόπουλος
Ελευθέριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φουντζό-

πουλος Νικόλαος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καρακά-
σης Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ: Καρκάλας Απόστολος
ΜΕΛΗ: Καραμανλής Γεώργιος,
Γκιάστας Ιωάννης, Νικόπουλος
Αθανάσιος

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα δοθεί 
το κοινωνικό μέρισμα

Στα τέλη Δεκεμβρίου και σί-
γουρα πριν τα Χριστούγεννα,
αναμένεται να δοθεί στους δι-
καιούχους, - το τύπου κοινωνικό
μέρισμα- το επίδομα των 250
ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το -τύπου κοινωνικό μέρισμα-
επίδομα των 250 ευρώ το οποίο
προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο μέλος, θα
δοθεί με βάση εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια σε περί-
που 830.000 χαμηλοσυνταξιού-
χοι με μηνιαίο εισόδημα έως
600 ευρώ.
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι
συνταξιούχοι με ετήσιο ατομικό
φορολογητέο εισόδημα έως
7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως)
και ετήσιο οικογενειακό φορο-
λογητέο εισόδημα έως 14.400
ευρώ.
Προκειμένου κάποιος να είναι δι-
καιούχους του επιδόματος, θα
πρέπει να τηρεί ταυτόχρονα τα
εισοδηματικά, καθώς και τα πε-
ριουσιακά κριτήρια, Αυτό σημαί-

νει ότι η αξία της ακίνητης περι-
ουσίας του νοικοκυριού θα πρέ-
πει να είναι έως 200.000 ευρώ.
Αναλυτικά τα κριτήρια για τους
συνταξιούχους είναι:
• Να έχουν δηλώσει ετήσιο
ατομικό φορολογητέο εισόδημα
έως 7.200 ευρώ, δηλαδή εισο-
δήματα από συντάξεις έως και
600 ευρώ.
• Ετήσιο οικογενειακό φορολο-
γητέο εισόδημα έως 14.400
ευρώ.
• Συνολική φορολογητέα αξία
της ακίνητης περιουσίας του
νοικοκυριού μέχρι 200.000 ευρώ
αθροιστικά για όλο το νοικοκυ-
ριό.
Τα εισοδηματικά και κυρίως τα
περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα
με υπολογισμούς θα αφήσουν
εκτός επιδόματος τουλάχιστον
100.000 συνταξιούχους οι οποίοι
πληρούν τα εισοδηματικά κριτή-
ρια, αλλά έστω και για λίγο ξε-
περνούν το όριο των 200.000
αντικειμενικής αξία της συνολι-
κής ακίνητης περιουσίας τους.

Επανυπολογισμός συντάξεων για τους συν-
ταξιοδοτηθέντες πριν τον Ν. 4387/2016

συνέχεια από σελίδα 1
Το ΙΚΑ δημιουργήθηκε το 1951,
συνεπώς πρέπει να γίνει κατα-
γραφή κατ’ αντιπαράθεση των
εισφορών ΙΚΑ (από 1951 -
31/10/2010) και των εισφορών
των ειδικών Ταμείων (ΔΕΗ -
ΔΕΚΟ - Τραπεζών κλπ) ώστε να
προκύψουν οι διαφορές ως
βάση των διεκδικήσεων. Αποδε-
δειγμένα σε συγκεκριμένο
χώρο (συνταξιούχων ΑΤΕ) ως

ημερομηνία έναρξης του υπο-
λογισμού των επιπλέον εισφο-
ρών λήφθηκε η - 1/1/1987, με
συνέπεια π.χ. κατά το διάστημα
1/1/87 - 31/12/92 το ποσοστό
προσαύξησης του συντελεστού
αναπλήρωσης να ανέρχεται σε
0,45% ενώ για την περίοδο σύμ-
φωνα με τον Ν. 4387/2016 το
ποσοστό προσαύξησης του
συντελεστού αναπλήρωσης
ανέρχεται στο 2,62%.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα με την εμφάνιση
της μετάλλαξης Omicron κι ενώ άγνωστο παραμένει τόσο η δυναμική, όσο
και η επικινδυνότητα του νέου στελέχους, που πλέον έχει ξεφύγει από
την Αφρική.
Ήδη, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως προχωρούν σε αυστηρούς ταξιδιωτι-
κούς περιορισμούς και επανελέγχους των θετικών PCR τεστ. 
Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες επιχειρούν να πάρουν απαντήσεις σε μια
σειρά ζητημάτων που αφορούν στο νέο στέλεχος και στο εάν θα είναι
ανθεκτικό έναντι των εμβολίων.
Η εμφάνιση του νέου στελέχους συμπίπτει με περίοδο έξαρσης του τέ-
ταρτου κύματος της πανδημίας στην Ευρώπη, με κυρίαρχο στέλεχος τη
μετάλλαξη Δέλτα. Ήδη, σειρά χωρών προχωρούν σε νέους περιορισμούς
για την αναχαίτιση του ιού. Παράλληλα, η μετάλλαξη Omicron (B.1.1.529)
έχει ήδη εντοπιστεί στη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία και
Βέλγιο.Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι ΗΠΑ. Ωστόσο ο κορυφαίος επιδη-
μιολόγος Άντονι Φάουτσι δήλωσε ότι δεν θα τον εξέπληττε εάν η μετάλ-
λαξη βρίσκεται ήδη στη χώρα.

Φόβος για την παραλλαγή covid-19 με
την ονομασία "όμικρον"
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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 Ευάγγελος,

τηλ.: 6946477235
ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ: Ιωαννίδης 
Χρήστος, τηλ.: 23860 232023
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Νίκου 
Απόστολος, τηλ.: 6979261077
ΦΛΩΡΙΝΑ: Σίσσης Κωνσταντί-
νος τηλ. 6936593755 & Απιδό-
πουλος Θεόδωρος, τηλ.:
6970887764
ΞΑΝΘΗ: Σαββόπουλος
Κων/νος, τηλ.: 6977223585

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Συνταξιούχους, ανεξαρτήτως νόμου συνταξιοδότησής τους, 
να γραφτούν στα Σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας μας

Αισχρότητες
Συναδέλφισσες - οι,
Σας παραθέτω μια ανάλγητη - απαίσια - αισχρή -
απαράδεκτη και πάνω απ’ όλα ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ
επιστολή που συνέταξαν και απέστειλαν προεκλο-
γικά, προς τα μέλη τους το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ.
Συναδέλφισσες - οι, 
οι ιδεοληψίες στο συνδικαλισμό και την πολιτική,
είναι πολύ ανόητη και επικίνδυνη πρακτική. Δυστυ-
χώς, οι συντάκτες αυτής της επιστολής διακατέ-
χονται από πολλές ιδεοληψίες γι’ αυτό δεν

μπορούν και δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν.
Ήμουν και ΕΙΜΑΣΤΕ από τους ένθερμους υποστη-
ρικτές της ΕΝΩΣΗΣ των δύο Σωματείων. Όταν
όμως σε τακτικά διαστήματα, βλέπεις δημοσιεύ-
σεις και ανακοινώσεις αισχρού περιεχομένου και
αντισυναδελφικές συμπεριφορές, τι πρέπει να κά-
νεις;
Τους παραδίδω στην κρίση σας και να μάθουν οι
εκπρόσωποι του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Μα-
κεδονίας - Θράκης να σέβονται  τις Δημοκρατικές
διαδικασίες.

Τζήκας Νικόλαος 

“Η ισχύς εν τη ενώσει” συνάδελφοι 

Παρά τις αντιξοότητες στις μετα-
κινήσεις, συναθροίσεις, επαφές
κλπ, που επιβάλλουν τα μέτρα πε-
ριορισμού της εξάπλωσης του
κορονοϊού, ολοκληρώθηκαν οι
εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης
νέων Διοικητικών Συμβουλίων στα
μεγαλύτερα Σωματεία Συνταξιού-
χων Σιδηροδρομικών.
Τώρα, είναι ίσως καιρός, να ασχο-
ληθούμε σοβαρά με το χρονίζον
θέμα της συνένωσης. Όλες οι
πλευρές, θεωρητικά, τοποθε-
τούνται υπέρ μιας τέτοιας προ-
οπτικής αλλά, όταν το θέμα
τίθεται για συζήτηση στα αρμό-
δια όργανα, τότε όλα καταλήγουν
σε αδιέξοδο.
Όλοι, σε κάθε ευκαιρία, εύχονται:

«άντε και του χρόνου όλοι μαζί»,
αλλά οι ευχές είναι  καλές όταν
απευθύνονται «εις ευήκοα ώτα»
αλλά, όπως προκύπτει από τα
μέχρι σήμερα αποτελέσματα, τέ-
τοια «ώτα» δεν υπάρχουν.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
τα Σωματεία μας συνεχώς συρ-
ρικνώνονται, αριθμητικά, και θα
συρρικνώνονται, δεδομένου ότι οι
εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες, που
τα τροφοδοτούν με νέα μέλη,
(συνταξιούχους σιδηροδρομι-
κούς),  χρόνο με το χρόνο μει-
ώνονται.
Ο πάλαι ποτέ κραταιός ΟΣΕ, με
τους περίπου 16 - 17.000 εργα-
ζομένους, δεν αριθμεί σήμερα
πάνω από 2.500 - 3.000 απασχο-

λούμενους σε όλες τις εταιρείες
- (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ...)
- Ο αριθμός αυτός ασφαλώς και
δεν πρόκειται να κινηθεί ανοδικά
στο μέλλον. Με αυτά τα δεδο-
μένα είναι, θεωρώ, υπερβολή η
δραστηριοποίηση τόσων «Σωμα-
τείων Συνταξιούχων Σιδηροδρο-
μικών» και, σίγουρα, δεν είναι
προς το συμφέρον μας η απου-
σία ενιαίας ισχυρής φωνής, από
ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλι-
στικό όργανο που πρέπει να εκ-
προσωπεί όλα τα πρωτοβάθμια
σωματεία.
Η δημιουργία και λειτουργία τριών
περιφερειακών πρωτοβάθμιων
σωματείων, στα όρια των τριών
περιφερειακών διευθύνσεων του
ΟΣΕ, (ΔΠΑ, ΔΠΜ-Θ και ΔΠΠ), θα
αποτελούσε ιδανική λύση, δεδο-
μένων των συνθηκών.

του Ιωάννη Χαρίση  
Αναπληρωτή Γ.Γ.  ΣΣΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Συναδέλφισσες - φοι
Σας κάνουμε γνωστό ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,
έχουμε εξοπλίσει τα γραφεία μας  και με δεύτερο Η/Υ. Επίσης,
έχουμε εξοπλίσει με Η/Υ και τα γραφεία μας «παραρτήματα»
της Αλεξανδρούπολης - Δράμας.

Τζήκας Νικόλαος 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον 
Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών

Μετά τις εκλογές της 4ης/10/2021 συγκροτήθηκε σε
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχαγωγικού Ομί-
λου Σιδηροδρομικών σε συνεδρίασή του την 7η/10/2021
και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κολλύρης Ευστάθιος
Α’ Αντιπρόεδρος: Βέλτσιν Τατιανή
Β’ Αντιπρόεδρος: Καλογρίδης Παναγιώτης 
Γενική Γραμματέας: Λυμπεριάδου Παρασκευή
Ταμίας: Κάνδηλας Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας: Σταυροπούλου Βασιλική
Γενικός Έφορος: Βογιατζής Κων/νος 
Μέλη: Αναστασόπουλος Παναγιώτης

Λαδάς Επαμεινώνδας 
Γιώτη Σταυρούλα
Παπουτσάκης Ανδρέας 

Το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης
πολιτών για τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινω-
νικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων «ακούει πια στο 1555».
Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν και μπορούμε να τη
χρησιμοποιήσουμε για κάθε ζήτημα που μας απα-
σχολεί...
Στις 29 Ιουλίου τέθηκε σε λειτουργία το νέο τηλε-
φωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555, με
σκοπό να προσφέρει άμεση, έγκυρη και φιλική
εξυπηρέτηση στους πολίτες, οι οποίοι θα μπο-
ρούν να καλούν χωρίς χρέωση, 24 ώρες το
24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το
χρόνο, με ελάχιστο χρόνο αναμονής. 
Το νέο τηλεφωνικό κέντρο ενοποιεί τα διάσπαρτα
τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν σήμερα στο

Υπουργείο, και είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να
προσφέρει προσωποποιημένη και εξατομικευμένη
πληροφόρηση στους πολίτες, συμβάλλοντας στην
ταχύτερη διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.
Από τον Σεπτέμβριο στο νέο ενιαίο αριθμό Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών για τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και
τον ΟΠΕΚΑ εντάχθηκαν σταδιακά όλες οι υπηρε-
σίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με στόχο την συνολική αναβάθμιση
της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Αριθ-
μού Υποστήριξης Πολιτών:
https://1555.gov.gr/
Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέ-
σματα που θα έχετε... 

1555
Ένας αριθμός εξυπηρέτησης για τον ΕΦΚΑ

O typos POSS 433 Ioyl - Dek 2021_Layout 1  28/11/2021  1:20 μμ  Page 4


