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Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης της 
εφημερίδας της ομοσπονδίας οφείλεται στη λήξη της θητείας του 
Δ.Σ.
   Παρά τις σωστές προτάσεις που είχαν γίνει από τα Σωματεία, μετά 
την τροποποίηση του νέου κατασταστικού της Ομοσπονδίας προκει-
μένου να αποφύγουμε τον ορισμό της νέας Διοίκησης και να γίνει το 
Συνέδριο με την παλιά Διοίκηση / εξελεγκτική επιτροπή / γενικό 
συμβούλιο, δυστυχώς οδηγηθήκαμε στο Πρωτοδικείο.
   Έτσι υποχρεωτικά ορίστηκε Προσωρινή Διοίκηση, η οποία θα είναι 
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου από όπου θα προέλθει η 
νέα διοίκηση.
   Για τον λόγο αυτό αναγκαζόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σου 
βγάζοντας με τους συνάδελφους του Λαρισαϊκού ενημερωτική 
επιστολή για να σας ενημερώσουμε για τρέχοντα θέματα που μας 
απασχολούν.
   Στις συναντήσεις που θα γίνουν με την ευκαιρία της κοπής της πίτας 
μας στους κατά τόπους Νομούς, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά 
για τα ανώτερα. 
   Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για κάθε θέμα που 
απασχολεί το Σωματείο μας από το site μας: www.t-spap.gr όπου 
ενημερώνεται καθημερινά για κάθε ζήτημα που απασχολεί τον 
κλάδο μας.
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, όπως γνωρίζετε οι συνταξιούχοι 
αποδείχθηκαν τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης και στη 
συνέχεια της Υγειονομικής. Σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε και η 
ακρίβεια… Όπως καταλαβαίνετε, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος διότι 
το κόστος θέρμανσης και ειδών διατροφής έχει γίνει δυσβάσταχτο. Ο 
πληθωρισμός έχει ξεφύγει. Στο χρονικό διάστημα που πέρασε, πάντα 
ήμασταν κοντά στα προβλήματα που απασχολούσαν τους συνταξι-
ούχους, με επαφές στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ-Τα και προσπαθούσαμε 
μέσω του site του σωματείου μας (www.t-spap.gr) να σας ενημερώ-
νουμε για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και διάφορα άλλα 
θέματα που εσείς μας ζητήσατε. Με κινητοποιήσεις μαζί με την 
Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων (ΑΓΣΣΕ) προβάλαμε 
τα άμεσα προβλήματα διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία με την 
προσωπική διαφορά… Όταν ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων 
δεν θα λάβουν την αύξηση, θυμηθείτε πόση κριτική έγινε για τον 
νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίον θα καταργούσαν, αντί αυτού τον 
κράτησαν και τον ενίσχυσαν. Δεν θα δοθούν τα αναδρομικά του 11
μηνου παρά μόνο σε όσους έχουν κάνει αγωγή και εκδικάσθηκε, 
όταν από τα κανάλια μας έλεγαν ότι «δεν χρειάζεται αγωγή διότι θα 
τα δώσουμε σε όλους». Όλα αυτά τα επισημάναμε στον Υφυπουργό 
Εργασίας, ο οποίος μας είπε «λεφτά δεν υπάρχουν για τους συνταξι-
ούχους» ενώ για άλλες ομάδες εργαζομένων υπάρχουν… αλλά 
έχουμε την συμπάθεια του!
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, τον Ιανουάριο σας περιμένουμε 
όλους, όπως θα δείτε το πρόγραμμα της ενημέρωσης για τις κοπές 
των Πρωτοχρονιάτικων πιτών.
   Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές, το 2023 να δώσει Ελπίδα & Υγεία.

   

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Συνταξιού-
χων «τ.ΣΠΑΠ»  και «Λαρισαϊκός» σας εύχονται 
Καλές Γιορτές και το 2023 να είναι γεμάτο Υγεία και 
Πρόοδο.

 

Τα Σωματεία Συνταξιούχων «ΣΠΑΠ» & 
«ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ» σας καλούν στην κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 26 Ιανουα-
ρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 το 
πρωϊ, στο κέντρο «ΧΑΛΚΙΑΣ PALACE» 
που βρίσκεται στην οδό Ψαρών 4 (πάνω 
στην πλ. Καραϊσκάκη) Αθήνα

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
1)    Όπως μας ενημέρωσε το ΤΑΠΟΤΕ θα σταματήσουν να 
βγαίνουν προσωρινά οι κυρίες συντάξεις και οι υπάλληλοι 
του ταμείου θα ασχοληθούν με την αναπροσαρμογή, για 
τους συναδέλφους που τη δικαιούνται, βάσει του νόμου 
4387/16, και έχουν αιτηθεί σχετικά.
   Όπως σας είχαμε ενημερώσει μετά τη συνάντηση που 
είχαμε με τη Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Κα Νιάρχου, στην 
τελευταία μας συνάντηση, θα τις
ολοκληρώσουν σύντομα.
2)    Ολοκληρώνεται και ο Φεβρουάριος του 2018 όσων 
αναμένουν τις δευτερεύουσες  αποδοχές των Εφάπαξ.



ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΠΑΠ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες
   Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης μας θα βρίσκονται κοντά σας 
στους παρακάτω τόπους & ημερομηνίες για να σας ενημε-
ρώσουν για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας 
καθώς και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
 ΑΡΓΟΣ 10/1/2023 ημέρα Τρίτη & ώρα 11πμ στο κέντρο 
«ΑΙΓΛΗ» πλ.Αγ.Πέτρου.
 ΤΡΙΠΟΛΗ 11/1/2023 ημέρα Τετάρτη & ώρα 11πμ στο 
κέντρο «ΓΚΡΑΝ ΣΑΛΕ».
 ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13/1/2023 ημέρα Παρασκευή & 
ώρα 11πμ στην ταβέρνα «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 17/1/2023 ημέρα Τρίτη & ώρα 11πμ στην 
αίθουσα του Καφενείου του Σταθμού Διακοπτού.
 ΠΑΤΡΑ 19/1/2023 ημέρα Πέμπτη & ώρα 11πμ στην 
καφετέρια του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πατρών.
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24/1/2023 ημέρα Τρίτη & ώρα 11πμ στο 
κυλικείο του Σταθμού Καλαμάτας.
 ΠΥΡΓΟΣ 25/1/2023 ημέρα Τετάρτη & ώρα 11πμ στην 
καφετέρια «ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ», Κατάκολου 2 Πύργος Τηλ: 
26210.22292
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
   Καλούνται τα μέλη της Ένωσής μας στην Ετήσια Τακτική 
Γεν.Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 9/3/2023 
ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:00 πμ στο ξενοδοχείο «NOVUS 
CITY HOTEL»   
   Επειδή στην πρώτη συνεδρίαση είναι δύσκολη η 
επίτευξη απαρτίας, η οριστική συνεδρίαση θα γίνει 
οπωσδήποτε την επόμενη Πέμπτη 16/3/2023 & ώρα 
10:00πμ στο ξενοδοχείο «NOVUS CITY HOTEL» 
(Καρόλου 23, πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Απολογισμός δράσης Διοίκησης έτους 2022
 2. Προγραμματισμός δράσης Διοίκησης έτους 2023 
 3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2022 
 4. Προϋπολογισμός έτους 2023
 5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 6. Απαλλαγή ευθυνών Διοίκησης
 7. Ανακοινώσεις – Προτάσεις
 8. Διάφορα

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει τα θερμά του συλλυπητή-
ρια, στις οικογένειες των:
 • Καμπέτση Δημητρίου, Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου Εργο-
στασίου.
 • Μπετενιώτη Παρασκευά, Ξυλουργού Μηχ/σίου Πειραιά
 • Θανούσης Αλεξάνδρας, συζύγου του συνάδελφου Μαρι-
νόπουλου Δημητρίου, Τρίπολη.
 • Αντύπα Νικόλαου, Αρχ/της Ηλεκτρολόγος ΤΗΕ Αθηνών, 
Αθήνα.
• Ζωγράφου Γεώργιου του Ηλία, Αρχιεπιστάτη Σ.Σ.Αγίου 
Ανδρέα Πατρών.

Δωρεά στην τ.ΣΠΑΠ 
Ευχαριστούμε τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Ιωάννη 
Χατζηλιμπέρη, οι οποίοι προσέφεραν 50 ευρώ στη μνήμη 
του αποβιώσαντος πατρός τους, Χατζηλιμπέρη Σπυρί-
δωνα αρχισχεδιαστή εργοστασίου Πειραιά. 

Η Διοίκηση του Σωματείου

 

 

ΑΝ ΚΡΥΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...
ΟΤΙ ΘΑ «ΠΑΓΩΣΕΤΕ» 

   Οι συνταξιούχοι αποδείχτηκαν τα μεγαλύτερα θύματα της 
Οικονομικής και, στη συνέχεια, της Υγειονομικής κρίσης. 
Τώρα βρισκόμαστε στην «μέγγενη» της ακρίβειας.
 Αναμφίβολα, φέτος το χειμώνα θα αντιμετωπίσουμε 
πρόβλημα με τις τιμές των αναγκαίων ειδών διατρο-
φής και το κόστος θέρμανσης, ενώ η μεγάλη πλειονό-
τητα των συναδέλφων μας δεν θα λάβει ούτε ένα 
ευρώ αύξηση.
    Η Κυβέρνηση, χωρίς να διαβουλευθεί μαζί μας,
    • Προχώρησε στις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης (ΔΕΘ) και
    • Σχεδιάζει την «εισοδηματική» πολιτική του 2023 χωρίς 
καν να ερωτηθούμε.
   Ζητούμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να καθορίσει 
ημερομηνία θεσμικής συζήτησης με τον κορυφαίο εκφραστή 
των Συνταξιούχων, την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία 
Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ). Οτιδήποτε άλλο αποτελεί 
υπεκφυγή και σχέδιο αποπροσανατολισμού των 2,5 εκ. 
συναδέλφων μας, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν 
καθημερινά προβλήματα επιβίωσης.
   Κύριοι της Κυβέρνησης, αναμένουμε να προχωρήσετε 
στην έναρξη ενός οργανωμένου διαλόγου για την αντιμετώ-
πιση των ζωτικών αυτών προβλημάτων.
   Αν φέτος το χειμώνα κρυώσουμε, να γνωρίζετε ότι θα 
«παγώσετε»…

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
   Στις 15/11/2022, συνεδρίασε το 20μελές Γενικό 
Συμβούλιο του Σωματείου μας κατόπιν προσκλήσεως, στην 
αίθουσα Φίλων Σιδηροδρόμου στο σταθμό Πελοποννή-
σου, όπου συμμετείχαν όλα τα μέλη.
   Ο Πρόεδρος αφού ανέλυσε τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, αναφέρθηκε:
α) στην πορεία της έκδοσης των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων
β) στην πορεία των νέων εφάπαξ όπως και αυτών που 
αναμένουν τις δευτερεύουσες απολαβές όπου έχουν 
ολοκληρωθεί και τον μήνα Ιανουάριο ’18.
γ) για τη συνάντηση στον ΕΦΚΑ :  «Ότι από το Νοέμβριο 
του τρέχοντος έτους θα αρχίσουν να βγαίνουν οι συντάξεις 
των συναδέλφων που ζήτησαν όπως προβλέπεται από το 
ν.4387/2016 την αναπροσαρμογή των συντάξεων οι οποίες 
είχαν σταματήσει το Μάρτιο του 2019. Η δικαιολογία που 
προβλήθει ήταν ότι εδόθη προτεραιότητα στις κύριες συντά-
ξεις λόγω υποχρέωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζει 
ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν.  Όσες 
εκκρεμότητες  υπάρχουν σε αναδρομικά επιδομάτων σπου-
δών που πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν λάβει, καθώς και, οι 
συντάξεις ανηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες θα 
ολοκληρωθούν»
δ) ότι η θητεία της Ομοσπονδίας έληξε στις 7/11, δυστυχώς 
θα διοριστεί προσωρινή διοίκηση μέχρι τον Μάρτιο ’23, 
οπότε και θα γίνει το Συνέδριο βάσει το νέου καταστατικού.
ε) Απεφασίσθη η έκδοση φύλλου εφημερίδας για ενημέρω-
ση των Μελών μας εξαιτίας των καθυστερήσεων στην 
έκδοση της εφημερίδας της Ομοσπονδίας.
στ) Απεφασίσθη οι αντιπρόσωποι της επαρχίας να βρουν 
αίθουσες για την κοπή των πιτών.
   Το Συμβούλιο ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και απαντήσεις 
των συμμετεχόντων.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   Η Ένωση Συν/χων Σιδηροδρομικών «ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ» καλεί τα 
μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
Γ.Σ. στον 5ο όροφο επί των οδών Πειραιώς & Βούλγαρη 1 
στην Αθήνα.
   Επειδή στην πρώτη συνεδρίαση είναι δύσκολη η 
προβλεπόμενη απαρτία, σύμφωνα με το καταστατι-
κό του Σωματείου, η οριστική συνεδρίαση θα γίνει 
οπωσδήποτε την επόμενη Πέμπτη 9 Μαρτίου 
2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο NOVUS 
στην οδό Καρόλου 23, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Απολογισμός Δράσης Διοίκησης 2022
  2. Προγραμματισμός Δράσης Διοίκησης 2023
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2022
  4. Προϋπολογισμός 2023
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  6. Απαλλαγή Ευθυνών Διοίκησης
  7. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΤΕΣ
   Καλούμε τους συναδέλφους Σιδηροδρομικούς να παρευρε-
θούν στις ετήσιες εκδηλώσεις κοπής πίτας που θα πραγμα-
τοποιήσει η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «ΛΑΡΙ-
ΣΑΪΚΟΣ» για την έλευση της νέας χρονιάς στις παρακάτω 
ημερομηνίες:
 ΛΑΜΙΑ 12/1/2023 & ώρα 11:00 πμ στη Λέσχη Σιδηροδρο-
μικών, Σταθμός Λαμίας
 ΛΑΡΙΣΑ 20/1/2023 & ώρα 12:00 στη Λέσχη Σιδηροδρομι-
κών Λάρισας
 ΑΘΗΝΑ 26/1/2023 & ώρα 10:30 στο κέντρο «ΧΑΛΚΙΑΣ 
PALACE» στην πλατεία Καραϊσκάκη
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
Την 1η Νοεμβρίου 2022 έγινε Θεία Λειτουργεία με αρτοκλασία 
και επιμνημόσυνη δέηση στο παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύ-
ρων στο Δοξαρά Λαρίσης, εις μνήμη των πεσόντων συναδέλ-
φων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους σε 
όλο το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Ελλάδας καθώς και για 
όλους τους συναδέλφους που έχουν φύγει από την ζωή. Την 
Ένωση μας εκπροσώπησαν οι Σαξώνης Αθανάσιος και Ρούσ-
σου Χρυσάνθη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
• ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρχιεπιθεωρητής απεβίω-
σε την 6/11/2022
• ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρχιτεχνίτης Εργοστα-
σίου ΟΣΕ Πειραιά απεβίωσε την 20/11/2022
• ΠΑΠΑΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εργοδηγός στο 
Εργοστάσιο Πειραιά απεβίωσε την 7/11/2022
• ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Αρχι/της Εργοστασίου 
Πειραιά απεβίωσε 24/9/2022
• ΜΑΛΑ ΛΟΥΚΙΑ Χα ΙΩΑΝΝΟΥ Συνταξιούχος ΟΣΕ 
Απεβίωσε την 7/3/2022
• ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Αρχιτεχνίτης Λεβητοποιός 
Εργοστασίου ΟΣΕ Πειραιώς

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προσέφυγε η Ανωτάτη 
Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας 
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε) ως ένα ακόμη στάδιο διεκδίκησης 
των αναδρομικών της περιόδου 2015-2016.
Ευελπιστούμε και προσδοκούμε ότι στο Στρα-
σβούργο θα βρούμε τα ευήκοα ώτα που στην 
Ελλάδα του 2022, παρά την έξοδο από τα μνη-
μόνια, ήταν ερμητικά κλειστά  στα δίκαια αιτή-
ματά μας από την Πολιτεία και το Δικαστικό 
σύστημα.
Να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν τα 
Δώρα και τις διορθώσεις επί των επικουρικών 
συντάξεων της περιόδου Ιούνιος 15- Μάιος 16, 
ποσά που μας αρνείται η Πολιτεία παρά την 
πολυετή μείωση των αποδοχών μας και την 
ακραία ακρίβεια στην ενέργεια και στο “καλάθι 
της νοικοκυράς”.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στις 24 Νοεμβρίου υπογράφηκε το μεγάλο σιδη-
ροδρομικό έργο της ΕΡΓΟΣΕ που υπόσχεται να 
φέρει το σύγχρονο ηλεκτροκίνητο τρένο μέχρι 
το τέλος του 2025 στην “αυλή” της Πάτρας. 
Πρόκειται για τό έργο ολοκλήρωσης της νέας 
διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυ-
τήτων από το Αίγιο μέχρι το Ρίο.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για το 
έργο της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 
μήκους 11 χλμ. Ρίο-Νέος Λιμένας Πατρών, η 
οποία συγκαταλέγεται στα έξι κομβικά σιδηρο-
δρομικά έργα νέας γενιάς ύψους 4 δισ. ευρώ 
που προχωράει η ΕΡΓΟΣΕ με τη μέθοδο του 
ανταγωνιστικού διαλόγου.
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο των 
477 εκ. ευρώ που θα ολοκληρώσει τη σιδηρο-
δρομική γραμμή Αθήνα-Πατρών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 
Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 

«ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ» εύχεται Χρόνια πολλά, 
Καλή Χρονιά, Υγεία, ευτυχία 

& οικογενειακή γαλήνη
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕ ΤΟ E-ΕΦΚΑ 
Πλέον 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 υποκαταστήµατων 
του e-ΕΦΚΑ (παλαιά ΙΚΑ).
Οι συναλλασόµενοι µε τον e-ΕΦΚΑ 
µπορούν  µέσω της εθνικής διακτια-
κής πύλης (gov.gr)  και µέσω του 
τηλεφωνικού αριθµού 1555 να κλεί-
νουν ραντεβού µε το ΕΦΚΑ, σας 
ενηµερώνουµε βάσει νέας απόφα-
σης ότι τα γραφεία του e-ΕΦΚΑ που 
ασχολούνται  µε τα συνταξιοδοτικά 
θέµατα δέχονται χωρίς ραντεβού 
από Δευτέρα έως Παρασκευή από 
ώρα 11π.µ έως 14:30 µ.µ εκτος Τετάρ-
της.
• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. 
(www.amka.gr)
• Έλεγχος Ασφαλιστικής 
Ικανότητας (www.atlas.gov.gr)
• Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλι-
σης Ασθενείας 
(https://apps.ika.gr/eEHIC)
• Αίτηµα για κύρια σύνταξη 
(https://apps.efka.gov.gr/atlas/)
• Πορεία αίτησης συνταξιο-
δότησης 
(htts://apps.ika.gr/ePensionApplicatio
nProgress)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΕΦΚΑ (ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 16)
ΕΦΚΑ-ΤΑΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟ-
ΜΗΣ Τηλ: 210.8110100 – 013
e-mail: tm.apontapote@efka.gon.gr
• Για το τµήµα Διοικητικής 
υποστήριξης & αρχείου: 
asf.tapote@efka.gov.gr
• Για το τµήµα ανακεφαλαί-
ωσης & χρόνου ασφάλισης: 
tm.anak.tapote@efka.gov.gr
• Για το τµήµα απονοµής 
συντάξεων: 
tm.apontapote@efka.gov.gr

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΠΑΠ ΣΤΗΝ κ.ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
Το Προεδρείο του Σωματείου ΣΠΑΠ επισκέφθηκε την προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Συντάξεων κ. Νιαρχάκου, για να μας ενημερώσει για εκκρεμούντα 
θέματα συναδέλφων.
Μας ενημέρωσε:
1) Ότι από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους θα αρχίσουν να βγαίνουν οι συντά-
ξεις των συναδέλφων που ζήτησαν όπως προβλέπεται από το ν.4387/2016 την 
αναπροσαρμογή των συντάξεων οι οποίες είχαν σταματήσει το Μάρτιο του 
2019. Η δικαιολογία που προβλήθει ήταν ότι εδόθη προτεραιότητα στις κύριες 
συντάξεις λόγω υποχρέωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζει ότι μέχρι το 
τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν.
2) Όσες εκκρεμότητες υπάρχουν σε αναδρομικά επιδομάτων σπουδών που 
πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν λάβει, καθώς και,
3) οι συντάξεις ανηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες θα ολοκληρωθούν

Επειδή μας ρωτάνε πολλοί συνάδελφοι, που θέλουν 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, για να βγάλουν FIR 

να απευθύνονται στην Κα Μανταλόγλου 
στο τηλέφωνο 213.012.1713

 

Η εικόνα των Αγίων Κων-
σταντίνου & Ελένης την 
οποία οι εργαζόμενοι 
της ΣΠΑΠ αφιέρωσαν 
στον Ι.Ν.Αγίου Ελευθερί-

 

4

Οι συνταξιούχοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της 
ΑΓΣΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας και την πορεία στο 
μέγαρο Μαξίμου, στις 7/11. Με πρωτοφανή μαχητικό-
τητα οι συνταξιούχοι διαμαρτυρηθήκαν για την προσπά-
θεια απαξίωσής τους  έξω από το υπουργείο Εργασίας. 
Δεν θα ανεχθούμε ρατσιστικές διακρίσεις σε βάρος των 
«άσπρων μαλλιών», από αυτούς που παραβλέπουν την 
μεγάλη δύναμη παρέμβασης των συνταξιούχων στο 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο.

ου Καμινίων βρίσκεται πλέον στον 
Ι.Ν.Αγίου Κωνσταντίνου, στην πλα-
τεία Κοραή στον Πειραιά (έναντι 
Δημοτικού Θεάτρου).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 7/11/22


