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ΗΗ   αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη .. .. ..   
ην περιμένουμε εδώ και μία δεκαετία, αλλά κατά
πώς φαίνεται, έχει χαθεί κάπου ανάμεσα στην ανι-
κανότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, τις

προσπάθειες εκμετάλλευσης του εθνικού μας πλούτου
προς όφελος πολυεθνικών και τις αδηφάγες ορέξεις των
εγχώριων ολιγαρχών... 
Όλες οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της επώδυνης κρί-
σης υπόσχονται τη Γη της Επαγγελίας και εν τέλει μας αφή-
νουν στη μέση της ερήμου... Ε λοιπόν, η ανάπτυξη δεν
έρχεται ούτε με το ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου,
ούτε με την περιλάλητη επένδυση του Ελληνικού, ούτε με
την παράδοση των ελληνικών αεροδρομίων που εξυπηρε-
τούν εκατομμύρια τουρίστες σε πολυεθνικές για ένα κομ-
μάτι ψωμί, ούτε και με αντίστοιχου τύπου ληστρικές δήθεν
επενδύσεις που δεν θα αφήσουν τίποτα στη χώρα, ενώ
αντίθετα θα την απομυζήσουν στερώντας τη από σημαντι-
κούς πόρους. Ο Σύλλογός μας είχε καταγγείλει αυτήν την
αποσπασματική και ζημιογόνα διαδικασία από τα πρώτα
χρόνια της κρίσης (βλ. τη συνέντευξη του κ. Βασίλη Αλεβι-
ζόπουλου, Τεύχος 52, σχετικά με το ξεπούλημα των ελλη-
νικών αεροδρομίων στη γερμανική Fraport που δυστυχώς
ολοκληρώθηκε παρά τις έντονες αντιδράσεις) που μετα-
τρέπει σταδιακά τη χώρα μας σε προτεκτοράτο των ισχυ-
ρών της Ευρώπης σε μία σύγχρονη μορφή αποικιοκρατίας,
αλλά και την καθιστά δέσμια των ισχυρών οικονομικών
ελίτ – μία ακόμα έκφανση του φαινομένου είναι η χαρι-
στική παραχώρηση του Ελληνικού στον κ. Λάτση. 

Η μεγαλύτερη αυταπάτη του νεοέλληνα είναι
ότι ζει σε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα
Αντιθέτως, έχω τονίσει επανειλημμένως μέσα και από τα
άρθρα μου ότι η πραγματική ανάπτυξη μπορεί να έρθει
μόνο με σωστή διαχείριση των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των της πατρίδας μας -και έχει αρκετά. Ο σωστός προ-
γραμματισμός, η κατάρτιση ενός βιώσιμου, μακρόπνοου
σχεδίου από ειδικούς, η συνεννόηση και συμφωνία όλων
των πολιτικών χώρων για τους βασικούς πυλώνες ενός
κοινού, στρατηγικού πλάνου ανάτασης της ελληνικής οι-
κονομίας μακριά από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
συμφερόντων, είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη Γη της
Επαγγελίας. 

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ η
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Απορρίφθηκαν και ο ι  πρόσθετες
υπέρ του ΕΦΚΑ παρεμβάσε ις  των
κκ.  Κολλάτου και Γκιάτη

Το “Μεγάλο Παζάρι” των Αθηνών

“Εθελούσια” έξοδος υπό αφόρητες πιέσεις γίνεται; ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ!

Σχόλια που καίνε...

Όλες οι δραστηριότητες της Επιτροπής 
Πολιτισμού & Ψυχαγωγίας του Συλλόγου μας

σελ. 6 - 7
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Δ ι α β ά σ τ ε  ε π ί σ η ς  :

Η μεγαλύτερη αυταπάτη
του νεοέλληνα είναι ότι
ζει σε μία χώρα που δεν
παράγει τίποτα

Αναρτήθηκαν επιτέλους τα
ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΗΣ Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣ ΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σφάλματα - Ενστάσεις - Αδυναμία έκδοσης - 
Επανυπολογισμός σε όσους δεν έχει γίνειΤι γίνεται με : 

Συνεχίζονται οι διεκδικήσεις των
αναδρομικών των μνημονιακών
περικοπών, με πολύ μεγάλες
πιθανότητες δικαίωσης για το
διάστημα Ιούνιος 2015-Μάιος
2016, μετά και από την έκδοση
της απόφασης του ΣτΕ για το Ν.
Κατρούγκαλου

Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Η   Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  τ ο υ  σ υ ν ά δ ε λ φ ο υ
Σ α ρ ά ν το υ  Φ ι λ ι π π ό π ο υ λ ο υ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ του Συλλόγου Συνταξιούχων
Ι ο ν ι κ ή ς  &  Λ α ϊ κ ή ς   Τρ ά π ε ζας  Ε λ λ άδ ο ς  ( Σ Σ Ι ΛΤ Ε )  να
αποδεχθε ί  την  α ί τηση  εγγραφής  του

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ του Δικαιώματος Εγγραφής
Ο Λ ΩΝΟ Λ ΩΝ των Συνταξιούχων της  ΙΟΝΙΚΗΣ στο ΣΣΙΛΤΕ

ΑΑπορρίφθηκε η τριτανακοπή του ΕΦΚΑπορρίφθηκε η τριτανακοπή του ΕΦΚΑ
για την ακύρωση της τροποποίησης τουγια την ακύρωση της τροποποίησης του
καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ το έτος 2009καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ το έτος 2009
λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντοςλόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος

συνέχεια   σελ. 2



2 Ενημέρωση

Συνέχεια από σελ. 1
Ευχολόγια και ψευδαισθήσεις θα σκεφτούν πολλοί. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε
στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον με τους περιορισμένους πόρους μας, θα πει
άλλος...
Ε λοιπόν, μόνο περιορισμένοι δεν είναι! Ανεξάρτητα αν έχουν καταβάλει προσπά-
θεια να μας πείσουν περί του αντιθέτου. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο μεγάλους
μύθους που διάφοροι κύκλοι προωθούν και θολώνουν την πραγματικότητα (ο
άλλος είναι για τους «τεμπέληδες Έλληνες», που όμως στην πραγματικότητα η πλει-
ονότητα των Ελλήνων εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη...). 

Το ζήτημα έχει εξεταστεί επανειλημμένα, ωστόσο πιστεύω ότι είναι χρήσιμο

να παραθέσω ορισμένα εντυπωσιακά μεγέθη και νούμερα για τους πόρους

και την παραγωγή της Ελλάδας που είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς δε

γνωρίζουν. Ας αφήσουμε για τη συνέχεια το πεδίο της γεωργίας-κτηνοτρο-

φίας που λίγο-πολύ όλοι έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα υπάρχει παραγωγή

και ας επικεντρωθούμε αρχικά στο πεδίο των πρώτων υλών, της βιομηχα-

νίας και του «άυλου κεφαλαίου»: 

Μαγνήσιο: Ο μαγνησίτης που εξάγει η χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής
παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.
Αλουμίνιο: Μετά την ελάττωση της παραγωγής της Γαλλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη
στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουμινίου, για χιλιάδες εφαρμογές.
Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών
συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και άλλων.
Σμηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ στην εξόρυξη σμη-
κτιτών, οι οποίοι έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η διάθεση αποβλήτων, τα
φάρμακα, τα καλλυντικά κ.α.
Νικέλιο: H Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου
στο υπέδαφός της. Υπάρχει το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής νικελίου στην
Ε.Ε., αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσ-
σονται.
– Παράγουμε τσιμέντο, τούβλα, ξύλα και όλα τα απαραίτητα οικοδομικά υλικά.
– Έχουμε εργατικό δυναμικό με υψηλότατες γνώσεις - νομίζω 70% των νέων έχουν
πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, όμως τώρα δουλεύουν ως σερβιτόροι και πωλητές ρούχων.
– Έχουμε βαριά βιομηχανία που υποβαθμίστηκε εντός της Ε.Ε., π.χ. έκλεισε η ΕΛΒΟ
μέσα στο μνημόνιο.
– Έχουμε πόσιμο νερό που επαρκεί για όλες μας τις ανάγκες.
– Η ΔΕΗ, από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς φορείς στον κόσμο, εξάγει ρεύμα σε
τουλάχιστον 4 γειτονικές χώρες.
- Από τις κορυφαίες χώρες σε αφίξεις τουριστών.
- και Φυσικά είμαστε το νούμερο 1 της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας.

Στ η ν  α γ ρ οτ ι κ ή  πα ρ α γ ω γ ή ,  τα  π ρ ά γ μ α τα  ε ί ν α ι  α κό μ α  κα λύ τ ε ρ α
Η αγροτική οικονομία της χώρας μας επιβιώνει παρά τα συνεχή χτυπήματα της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. και των στρεβλών, πολλές φορές, επιδοτήσεων.
- Είμαστε στην πρώτη τριάδα στην παγκόσμια παραγωγή ελιάς και λαδιού, καθώς
έχουμε το 15% της παγκόσμιας παραγωγής (ελιάς-λαδιού), καλύπτοντας στο μεγα-
λύτερο ποσοστό τις ανάγκες των ΗΠΑ. Και όμως εμείς αγοράζουμε σπορέλαια, ση-
σαμέλαια, βούτυρα-ζωικά και συνθετικά, λάδι κοκοφοίνικα... 
– Tο πλεόνασμα στα φρούτα ανέρχεται στο 130% της ετήσιας κατανάλωσης!
– Θα είχαμε πλεόνασμα στην παραγωγή μαλακού σιταριού, αν από το 1984 δεν μας
υποχρέωνε η Ε.Ε. να το μειώνουμε συστηματικά (από τότε παρουσιάζει μείωση, αλλά
και πάλι είναι σε υψηλά επίπεδα).
– Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία παράγεται η μαστίχα.
– Βγάζουμε 160.000 τόνους ψαριών το χρόνο, δηλαδή το 125% των ετήσιων
αναγκών μας. Αν συνυπολογίσουμε τις ιχθυοκαλλιέργειες, τότε αγγίζουμε το αστρο-
νομικό 220%!
- Είμαστε στις κορυφαίες χώρες στην παραγωγή κρόκου, στις εξαγωγές σπαραγγιών,
τυροκομικών προϊόντων και από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς
βαμβακιού. 

Υ ψ η λ ό τ α τ ο  π ο σ ο σ τ ό  α υ τ ά ρ κ ε ι α ς  
σ τ α  β α σ ι κά  π ρ ο ϊ ό ν τ α  δ ι α τ ρ ο φ ή ς
Συνολικά, στη φυτική παραγωγή, όπως προκύπτει, η αυτάρκεια είναι 99% κατά μέσο
όρο και διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημη-
τριακά όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 82% περίπου, το μικρότερο ποσοστό εντο-
πίζεται στο μαλακό στάρι (32%) και το υψηλότερο στο ρύζι (171%).

- Στα φρούτα η αυτάρκεια παραμένει υψηλή (128%), ενώ χαμηλή διαπιστώνεται
στον κλάδο των οσπρίων (39%).
- Στη ζωϊκή παραγωγή το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο
73%.
- Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων, η φέτα με πο-
σοστό αυτάρκειας 147% υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας, που κυμαίνε-
ται στο 80%.
- Στο μέλι και στα αυγά, καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 92% και 91% αντί-
στοιχα.

Όλα αυτά για όσους αναπαράγουν στερεότυπες εκφράσεις, χωρίς να γνωρίζουν την
ουσία του θέματος, σπέρνοντας το φόβο και τον πανικό για τις δήθεν καταστροφι-
κές επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενη επιλογή της Ελλάδας να «πατήσει πόδι» και
αν χρειαστεί να ακολουθήσει το δικό της δρόμο (ακόμα και μακριά από το ευρώ).
Γιατί όσο θεωρούμε πως δεν παράγουμε τίποτα, άρα είμαστε εξαρτώμενοι από τους
άλλους, τότε λίγα θα αλλάξουν. Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι πως άνθρωποι
που δεν παράγουν τίποτα έχουν πείσει ανθρώπους που παράγουν πως δεν πα-
ράγουν! Βέβαια, επειδή τίποτα δε γίνεται τυχαία, όταν ενσταλάζεις το αίσθημα του
φόβου, της ανικανότητας για αντίδραση και του πανικού στο μυαλό και την καρδιά
των ανθρώπων, τότε τους ελέγχεις και πιο εύκολα... 
Δε θα πεινάσουμε αν ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Μπορεί να μην είμαστε
αυτάρκεις σε τεχνολογικά προϊόντα, αλλά στα βασικά αγροτικά διατροφικά προ-
ϊόντα σίγουρα το επίπεδο αυτάρκειας είναι αρκετά υψηλό. 
Ο τουρισμός και η ακόμα ευρύτερη, ορθότερη και δικαιότερη για όλους ανάπτυξή
του, ο πρωτογενής τομέας και η βιοτεχνία που αποτελούσαν παλαιότερα την
ατμομηχανή της ακμάζουσας ελληνικής οικονομίας με τη διάχυση της καινοτομίας
σε αυτούς τους τομείς και της εκπαίδευσης των νέων, πρέπει να τεθούν στο επί-
κεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί, πολύ απλά, τίποτα άλλο δε θα έχει
νόημα. Συνεταιρισμοί, οικοτεχνία, εκσυγχρονισμένες μορφές γεωργίας και κτη-
νοτροφίας κ.λπ. είναι το μέλλον της Ελλάδας. Τα ΕΣΠΑ και οι διάφορες επιδοτήσεις
πρέπει να κατευθύνονται συντεταγμένα σε αυτούς τους τομείς και όχι στις «επεν-
δύσεις» τύπου Ελληνικό, γιατί οτιδήποτε άλλο θα πρόκειται για συνέχιση της ανα-
ποτελεσματικότητας και της ληστρικής εκμετάλλευσης των τελευταίων ετών.

Μ π ο ρ ο ύ μ ε  « ν α  γ υ ρ ί σ ο υ μ ε  τ ο ν  ή λ ι ο »
Βέβαια, δεν είναι όλα απλά και εύκολα. Τουναντίον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε
ότι σε ένα συγκρουσιακό διεθνές περιβάλλον με τις ισορροπίες ισχύος να κρέμονται
από μία κλωστή, η αναζήτηση των τεχνολογικών προϊόντων και των πρώτων υλών
που στερούμαστε μπορεί να είναι μία επικίνδυνη υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χει-
ρισμούς, αλλά που επίσης δημιουργεί και ευκαιρίες... Και βέβαια αυτού του είδους οι
χειρισμοί απαιτούν ικανότατους ηγέτες με όραμα, τόλμη, αποφασιστικότητα και
προνοητικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία που στερούνται οι πολιτικοί του σήμερα... 
Ωστόσο, επειδή συχνά λέγεται ότι κάθε χώρα έχει τους πολιτικούς που της αξίζουν,
αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η δική μας νοοτροπία. Είναι γνωστό ότι είμαστε
μία κοινωνία των άκρων. Από την αόριστη κρίση μεγαλείου -ότι είμαστε ο σημαντι-
κότερος λαός του κόσμου...- περνάμε στη μιζέρια εν μία νυκτί! Μακριά από τυφλές,
εθνικιστικές εξάρσεις, να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μία ευλογημένη χώρα και
όλοι μαζί, με ομόνοια και πολλή δουλειά «μπορούμε να γυρίσουμε τον ήλιο». Τελικά,
το παιχνίδι για να πάρουμε πίσω τη χώρα μας παίζεται ακριβώς εκεί. Στην πίστη
όλων των κατοίκων στις δυνατότητες μας!

Σ α ρ ά ν τ ο ς  Φ ι λ ι π π ό π ο υ λ ο ς

Η μεγαλύτερη αυταπάτη του νεοέλληνα είναι  ότι  ζει  σε μία χώρα που δεν παράγει  τίποτα

ας είχαμε ενημερώσει ότι σύμφωνα με σχετικές εγκυ-
κλίους του ΕΦΚΑ εφεξής το δικαίωμα σύνταξης γή-
ρατος θα αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της

υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την
προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Επιπλέον,
τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στο σύνολό
τους το αργότερο εντός εξαμήνου. Σας προτρέπαμε μάλι-
στα να μη χάνετε χρόνο και να σπεύδετε το συντομότερο
δυνατό να καταθέσετε αίτημα συνταξιοδότησης.
Μετά από την απόφαση αυτή, αναμέναμε να δούμε πρα-
κτικά πώς θα εξελισσόταν η εφαρμογή της και έκτοτε εί-
χαμε συνεχείς επαφές με τους αρμοδίους του ΕΦΚΑ. Το

διάστημα που παρήλθε παρατηρήσαμε ότι δημιουργήθηκε
το εξής πρόβλημα στην εφαρμογή της απόφασης αναφο-
ρικά με το δικό μας ταμείο: 
Παρά το γεγονός ότι τα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου μας
είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια, δυστυχώς για το
ταμείο μας δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβο-
λής της αίτησης και των δικαιολογητικών, η οποία γίνεται
μόνο στην Αθήνα, οδό Δραγατσανίου 8. Η έλλειψη αυτή σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι η αποχώρηση ενός υπαλλή-
λου από την τράπεζα δεν μπορεί να γίνει πριν από την τε-
λευταία ημέρα του μήνα, έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα
προβλήματα, ιδιαιτέρως για τους συναδέλφους της επαρ-
χίας, καθόσον το συντομότερο που μπορούν να προσέλ-

θουν στα γραφεία του ταμείου είναι την πρώτη του επό-
μενου μήνα, με αποτέλεσμα να χάνουν τη σύνταξη του
μήνα εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Έπειτα από συναντήσεις μας με αρμόδιους του ΕΦΚΑ, στις
οποίες τους επιστήσαμε την προσοχή σε αυτό το μείζον
θέμα, αποστείλαμε επίσημο αίτημα προς τη Διεύθυνση
Απονομής Συντάξεων του ΕΦΚΑ να εξετάσει τη δυνατότητα
ειδικά για τους ασφαλισμένους του ταμείου μας να υπάρχει
ένα διάστημα ανοχής (ιδιαίτερα για τις αιτήσεις που υπο-
βάλλονται πριν τα μέσα του μήνα), ώστε να αρχίζει η κα-
ταβολή της σύνταξης από το μήνα υποβολής της αίτησης
(εφόσον βέβαια υφίσταται συνταξιοδοτικό δικαίωμα).
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κινητοποιήθηκε για να αρθεί η αδικία
που υφίσταται, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους της περι-
φέρειας. Αναμένουμε την απάντηση του ΕΦΚΑ και βεβαίως
θα ενημερωθείτε πρώτοι για την εξέλιξη του αιτήματός μας
μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

Αίτημα του Συλλόγου μας προς τον ΕφΚΑ για παράταση της προθεσμίας υποβολής
α ί τ η σ η ς  συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους του ταμείου μας,
προκειμένου να μη χάνεται η σύνταξη του μήνα υποβολής της αίτησης
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Συνάδελφοι,

πως γνωρίζετε, μετά τις ενέργειες του Συλλόγου μας και το υπόμνημα Κουτρου-
μάνη-Αλεξόπουλου που έγινε δεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τη
σύνταξη του Ιανουαρίου 2019 και έπειτα, έγινε αναπροσαρμογή των συντάξεων

των συναδέλφων στους οποίους περατώθηκε ο επανυπολογισμός (καθόσον υπάρ-
χουν ακόμα αρκετοί συνάδελφοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία), με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να λαμβάνουν αυξημένες συντάξεις.
Έκτοτε, επειδή διαπιστώσαμε σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων βασικές αποκλίσεις
με βάση αντίστοιχους επανυπολογισμούς άλλων συναδέλφων ή και με βάση τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα του επανυπολογισμού σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία,
περιμέναμε την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για να έχουμε μία πιο κα-
θαρή εικόνα της διαδικασίας του επανυπολογισμού.
Επιτέλους, μετά από καθυστέρηση 9 μηνών (!) αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του
ΕΦΚΑ τα εκκαθαριστικά σημειώματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ (και των συγχω-
νευμένων ταμείων που μας αφορούν), προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτε-
λέσματα του επανυπολογισμού, μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου.
Σε πρώτη φάση αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων μηνός
Ιανουαρίου 2019 για τους συνταξιούχους πριν από 13/5/2016 (παλαιοί συνταξι-
ούχοι), ενώ σταδιακά θα αναρτηθούν για όλους τους συνταξιούχους και οι υπό-
λοιποι μήνες του 2019.
Για τα ενημερωτικά σημειώματα του 2019 δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπη-
ρεσία στον ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα πληκτρο-
λογώντας τους κωδικούς TAXIS, να ενημερώνονται σε μηνιαία βάση από 01/01/2019
και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξής τους αναλυτικά.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δη-
μοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από

13/5/2016 και μετά). βλ. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Με την ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων του Ιανουα-
ρίου  2019 έχουμε πλέον μία πιο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τον επανυ-
πολογισμό των συντάξεών μας.
Περιμέναμε αυτήν την εξέλιξη προκειμένου να προχωρήσουν οι ασφαλιστικοί μας συ-
νεργάτες στον έλεγχο των περιπτώσεων των συναδέλφων που έχουν συνταξιοδοτηθεί
για να διαπιστώσουμε την ορθότητα ή και τυχόν λάθη στη διαδικασία του επανυπο-
λογισμού.
Για το σκοπό αυτό οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας έχουν ετοιμάσει
ένα πρόγραμμα λογισμικού σύμφωνα με τον τρόπο και με τα στοιχεία που θα
έπρεπε να είχε γίνει ο επανυπολογισμός του κάθε συνταξιούχου και θα είμαστε
άμεσα σε θέση να ελέγξουμε την ορθότητα του επανυπολογισμού των συντάξεων
όλων των μελών του Συλλόγου μας που τυχόν θα έχουν κάποια αμφιβολία, αφού
μας προσκομίσουν τα σχετικά συνταξιοδοτικά τους στοιχεία ((αποστολή ή προσκό-
μιση στο Σύλλογό μας του ενημερωτικού σας σημειώματος και της απόφασης
συνταξιοδότησής σας).

Τι γίνεται με : Σφάλματα στον επανυπολογισμό - Κατάθεση

ενστάσεων – Αδυναμία έκδοσης ενημερωτικού σημειώματος –

Επανυπολογισμός σε όσους ασφαλισμένους δεν έχει γίνει

Μετά από την πολυαναμενόμενη έκδοση των σημειωμάτων και τον έλεγχο της ορ-
θότητας του επανυπολογισμού των μελών του Συλλόγου μας που τυχόν θα έχουν
κάποια αμφιβολία, θα εξετάσουμε με υπευθυνότητα σε συνεργασία με τους ασφα-
λιστικούς μας συμβούλους  τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αποκλίσεις και
λάθη στον επανυπολογισμό, προκειμένου να διορθωθούν και να αποκαταστα-
θούν.
Το διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση των σημειωμάτων, εξετάσαμε δεκάδες
περιπτώσεις ενημερωτικών σημειωμάτων συνταξιούχων συναδέλφων. Στα σημει-
ώματα εντοπίζονται σφάλματα που μπορεί να αφορούν το συντάξιμο μισθό, το πο-
σοστό αναπλήρωσης με το οποίο έχει γίνει ο υπολογισμός, αλλά κυρίως το χρόνο
ασφάλισης επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη.
Ιδιαίτερα, σε όσους συναδέλφους έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης με
35ετία μετά το 2011 και μέχρι το Ν. Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι
ο υπολογισμός έχει γίνει μόνο με τα 35 έτη, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη επιπλέον
χρόνος ασφάλισης, είτε από εξαγορά είτε από επιπλέον πραγματικό χρόνο ασφάλισης. 
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται σφάλματα, θα καλέσουμε
τους συναδέλφους να προβούν σε ενστάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
έχουμε, η πύλη για τις ηλεκτρονικές ενστάσεις του ΕΦΚΑ θα ανοίξει μετά τις 15
Οκτωβρίου και οι ενστάσεις θα μπορούν να κατατεθούν τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του χρόνου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές αν οι ενστάσεις θα γί-
νονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή και με άλλο τρόπο. 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες  θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας τόσο για τον
τρόπο υποβολής των ενστάσεων, όσο και για τον τύπο της ένστασης που θα χρησι-
μοποιήσουμε (σε συνεννόηση με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και σε συνάρ-
τηση με τις εξελίξεις, θα αποφασίσουμε αν θα είναι ενιαίος ή αν θα είναι ξεχωριστός
για κάθε ασφαλισμένο).

Επιπλέον, σχετικά με τα σημειώματα σας ενημερώνουμε : 

Σε κάποιες περιπτώσεις συνταξιούχων συναδέλφων, κατά τη διάρκεια της δια-•
δικασίας που απαιτείται για την ηλεκτρονική έκδοση του συμειώματος εμφανί-
ζεται η ένδειξη ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση του εκκαθαριστικού
σημειώματος επειδή τα στοιχεία του ασφαλισμένου δεν είναι ταυτοποιημένα
στον ΕΦΚΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, , προκειμένου να διορθωθεί στις υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ όποιο λάθος έχει γίνει και για να γίνει ταυτοποίηση, θα πρέπει οι
συνταξιούχοι συνάδελφοί μας να προσκομίσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις υπηρε-
σίες του ταμείου μας ΤΑΠΙΛΤ (και όχι σε οποιοδήποτε ΙΚΑ), δηλαδή στη Δραγα-
τσανίου 8, 1ος όροφος: 

Ε π ι τ έ λο υ ς  α ν α ρτ ή θ η κα ν  τα  ε ν η μ ε ρ ωτ ι κά  σ η μ ε ι ώ μ α τα  τω ν  σ υ ν τά ξ ε ω ν  !

Ε ίμασ τε  έ το ιμο ι  να  προβούμε  σ τον  έλεγχο
της  δ ιαδ ικασ ίας  του επανυπολογ ισμού

Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε τα ενημερωτικάΓια να μπορέσετε να εκτυπώσετε τα ενημερωτικά

σας σημειώματα, χρειάζεστε τους προσωπικούς σαςσας σημειώματα, χρειάζεστε τους προσωπικούς σας

κωδικούς κωδικούς TAXISNETTAXISNET ((USERNAMEUSERNAME και και PASSWORDPASSWORD), τον), τον

ΑφΜ σας και τον ΑΜΚΑ σας.ΑφΜ σας και τον ΑΜΚΑ σας.

Συγκεκριμένα:

1. Μεταβαίνετε στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ --> https://www.efka.gov.gr

2. Επιλέγετε --> Συνταξιούχοι

3. Επιλέγετε --> Πληρωμές

4. Επιλέγετε --> Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

5. Επιλέγετε --> Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων από

1/1/2019 - Είσοδος στην υπηρεσία

6. Επιλέγετε --> Συνέχεια στο TAXISNET

7.Εισάγετε προσωπικούς κωδικούς (Username &

Password) TAXISNET & Επιλέγετε --> Είσοδος

8. Επιλέγετε --> Εξουσιοδότηση

9. Εισάγετε ΑφΜ, ΑΜΚΑ, Κωδικό οπτικής επιβεβαίωσης &

Επιλέγετε --> Είσοδος

10. Επιλέγετε --> Ενημερωτικά σημειώματα

11. Επιλέγετε έτος (2019) & μήνα (Ιανουάριος) πληρωμής

12. Επιλέγετε --> Εκτύπωση

- είτε μία απλή αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο με τυ-
πωμένο τον ΑΜΚΑ και ένα αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώμα-
τος (για τον ΑΦΜ), τα οποία πρέπει να φαίνονται ευκρινώς
- είτε μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει κάθε ασφαλισμέ-
νος ποιος είναι ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του

*σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγράψετε τηλέφωνο επικοινωνίας

Τα παραπάνω έγγραφα – στοιχεία μπορείτε είτε να τα προσκομίσετε αυτοπρο-
σώπως στο ταμείο μας, είτε να τα αποστείλετε μέσω fax (2103302151), στο
οποίο θα αναγράφετε ότι αφορά το ΤΑΠΙΛΤ υπ’όψιν κ. Ιωάννου, είτε και με
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. 

Υπάρχουν περίπου 500 περιπτώσεις συνταξιούχων συναδέλφων, όπως σας•
είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή που έγινε ο επανυπολογισμός της
σύνταξής μας, στους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα ο επανυπο-
λογισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο συνταξιούχος εκδίδει ηλεκτρονικά
το ενημερωτικό του σημείωμα, εμφανίζεται μία ενημέρωση ότι δεν έχει γίνει
ακόμα ο επανυπολογισμός της σύνταξής του. Δυστυχώς, τα χέρια μας είναι δε-
μένα αναφορικά με τις περιπτώσεις αυτών των συναδέλφων και δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το αναμένουμε να πραγματοποιηθεί
και για αυτούς ο επανυπολογισμός. Επικοινωνήσαμε με τους αρμόδιους λει-
τουργούς του ΕΦΚΑ οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι το αμέσως επόμενο διά-
στημα θα ολοκληρωθεί και για τους συνταξιούχους που ακόμα δεν έχει
γίνει, ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους.

Συνάδελφοι,  
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ με υπευθυνότητα και εγκυρότητα σας κρατά από την πρώτη
στιγμή ενημερωμένους σε όλη την πορεία της διαδικασίας του επανυπολογισμού
των συντάξεών μας. Για όλα σας προαναφέραμε, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο
θέμα προκύψει, να μένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να έχετε την
πλέον υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση. 
Επιπλέον, καλούμε τους συναδέλφους που θεωρούν ότι υφίσταται πρόβλημα
στον επανυπολογισμό της σύνταξής τους να επικοινωνήσουν μαζί μας για να
προβούμε σε έλεγχο (με την αποστολή ή προσκόμιση του ενημερωτικού σημει-
ώματος και της απόφασης συνταξιοδότησής σας), όσο και για όποιο άλλο θέμα
σας απασχολήσει σχετικά με τον επανυπολογισμό και την έκδοση των ενημε-
ρωτικών σημειωμάτων.
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Αποχαιρετούμε το συνδικαλιστή Βαγγέλη Μαύρο 
Η είδηση της ξαφνικής απώλειας του συναδέλφου Βαγγέλη Μαύ-

ρου, Προέδρου επί σειρά ετών του Διοικητικού Συμβουλίου του

Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΤΑΤΕ), προκάλεσε

θλίψη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο συνδικαλιστικό

κίνημα. Ο Βαγγέλης υπήρξε ένας ασυμβίβαστος συνδικαλιστής

που τον διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Υπηρέτησε, τίμησε στο

ακέραιο και αγωνίστηκε αποτελεσματικά για τις αρχές του, καθ’

όλη την διάρκεια του εργασιακού του βίου και της συνδικαλιστι-

κής του πορείας. Οι συνάδελφοί του έδειχναν έμπρακτα την εμπι-

στοσύνη τους στο πρόσωπό του, εκλέγοντάς τον επί σειρά ετών Πρόεδρο του Συλ-

λόγου τους αφού ο Βαγγέλης αγωνιζόταν πάντα με αυταπάρνηση για τα συμφέροντά

τους. Τα τελευταία χρόνια είχε τεθεί επικεφαλής για την επίλυση του τεράστιου ζη-

τήματος των ασφαλισμένων της Εθνικής Τράπεζας, τη διάσωση της επικουρικής τους

ασφάλισης (ΛΕΠΕΤΕ) αλλά και του Ταμείου τους. Δυστυχώς η απώλειά του είναι με-

γάλο πλήγμα για το συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς συνδικαλιστές με τα αυθεντικά,

αγωνιστικά χαρακτηριστικά του σπανίζουν σήμερα. Όλοι εμείς που συμπορευτήκαμε

μαζί με τον Βαγγέλη για δεκαετίες, συμφωνώντας ή διαφωνώντας με τις θέσεις του,

αποτίουμε φόρο τιμής στον εκλιπόντα και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια

στους οικείους του.  Οι άνθρωποι πεθαίνουν μονάχα όταν τους ξεχνούν. Εμείς θα

θυμόμαστε πάντα τον Βαγγέλη και την υποδειγματική συνδικαλιστική του δράση.    

Χρυσαυγή Μπάρμπα
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών έπειτα από μακρά μάχη για να κρατηθεί
στη ζωή η συναδέλφισσά μας Χρυσαυγή Μπάρμπα που είχε υπηρετήσει στο
κεντρικό κατάστημα Ιωαννίνων, στο κατάστημα Άγιου Γεωργίου Ιωαννίνων και το
κατάστημα Βελισσαρίου Ιωαννίνων. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργα-

τικότητα. Στο σύζυγό της Κωνσταντίνο, τα παιδιά τους Χαρά, Αφροδίτη και Βάλια,
στην αδελφή της και γνωστή ηθοποιό Βάνα Μπάρμπα, καθώς και στους οικείους της εκλιπούσης
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννα Παπαχρήστου-Γασπαρινάτου
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η συνα-
δέλφισσά μας Ιωάννα Παπαχρήστου-Γασπαρινάτου Ιωάννα σε ηλικία 68 ετών, σύ-
ζυγος του αειμνήστου συναδέλφου Παναγιώτη Παπαχρήστου που είχε υπηρετήσει
ως εργαζόμενος και διευθυντής σε καταστήματα της τράπεζας. Η Ιωάννα είχε υπη-

ρετήσει στα καταστήματα Αιγίου και Καρόλου Πατρών. Τη διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Στις κόρες της Αρχοντούλα και Σοφία, καθώς και στους οικείους της
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτρης φραγγέτης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για
να κρατηθεί στην ζωή ο Δημήτρης Φραγγέτης, τέως Γενικός Διευθυντής της Ιονικής
Τράπεζας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο Δημήτρης Φραγγέ-
της είχε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τραπεζικό χώρο, αφού εκτός από Γε-

νικός Διευθυντής στης Ιονικής Τράπεζας την περίοδο 1996-2000, στο παρελθόν είχε
διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας, της Alpha Bank, ενώ υπήρξε και αναπλη-
ρωτής Διευθυντής της ANZ Grindlays Bank στην Αθήνα. Επίσης ήταν στέλεχος της Τράπεζας Πει-
ραιώς επί 6ετία και σύμβουλος σε θυγατρικές του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα αρχικά στην
TiranaBank στην Αλβανία για 4 χρόνια και κατόπιν στη θυγατρική τράπεζα της Πειραιώς στη Σερβία
για 2 χρόνια. Επίσης εργάσθηκε στη Διεύθυνση Γενικών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας.
Στη σύζυγό του Σοφία, τα παιδιά και τους συντρόφους τους, Χριστίνα, Γεώργιο, Ελισάβετ και
Γιάννη, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αθανάσιος Ζαφειρίου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός μας Αθανάσιος Ζαφειρίου
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Αγίου Αντρέα Πάτρας, Κάτω Αχαγιάς, Βέσο
Μάρε Πάτρας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλά-
δας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Το πάθος του Θανάση
ήταν ο αθλητισμός και μάλιστα είχε ασχοληθεί επί σειρά ετών διοικητικά με τον Α.Ο.

Πάτρας. Στη σύζυγό του Ιφιγένεια, τις κόρες τους Άννα και Άντα, καθώς και στους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.  

Χρήστος Αγγελίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Αγγελίδης
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Σερρών, Χρυσούπολης και Δράμας. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του, Βάια, τα δύο τους
παιδιά, Μιχάλη και Παρασκευή, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αντώνιος λάβδας
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Αντώνιος Λά-
βδας, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ναυαρίνου, Χαροκόπου και Καλ-
λιθέας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, αλλά και η αγνότητα
του χαρακτήρα του. Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλεια του Αντώνη εκτιμήθηκαν στην
πορεία του στην τράπεζα, με αποτέλεσμα ο εκλιπών να αφήνει πίσω του μόνο φί-

λους. Στη σύζυγό του Ζωή, τα παιδιά τους Κώστα και Ελένη, καθώς και στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Στάθης Παπαγεωργίου 
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε ηλικία
76 ετών ο Στάθης Παπαγεωργίου, Οικονομολόγος, Τραπεζίτης και Διοικητής της
Ιονικής Τράπεζας (1981-1984), προκαλώντας απέραντη θλίψη στην Ιονική Οικο-
γένεια. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο Στάθης Παπαγε-

ωργίου διέγραψε μία σημαντική πορεία στον τραπεζικό χώρο, έχοντας επίσης διατελέσει
υποδιοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος (1985-1989) και στην συνέχεια είχε εργασθεί στην Xios
Bank, στην Aspis Bank και ως διευθύνων σύμβουλος στην FBBank. Στη σύζυγό του, Λίζαμπεθ,
την κόρη του Μελίσσα, τα αδέλφια του Δημήτρη και Λευτέρη, καθώς και στους οικείους του, εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νίκη Παπαθανάση
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών η συναδέλφισσά μας Νίκη Παπαθανάση
που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, το Μαρούσι και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Τη
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσης.

Βλάσης Τσέλιος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνάδελφός μας Βλάσης Τσέλιος, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και στα καταστήματα Αμπελοκήπων, Πλατείας
Βάθης και 3ης Σεπτεμβρίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Σούλα, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας

συλλυπητήρια.

ΑΑ ππ οο χχ αα ιι ρρ εε ττ οο ύύ μμ εε   &&   ΣΣ υυ λλ λλ υυ ππ οο ύύ μμ αα σσ ττ εε

Κατόπιν αιτήματος ενός κατηγορουμένου, αναβλήθηκε
γ ια τ ις  21 Οκτωβρίου η εκδ ίκαση σε δεύτερο βαθμό
της υπόθεσης του σκανδάλου στο ταμείο υγείας μας
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

ην Τετάρτη 15 Μαΐου είχε οριστεί η επανάληψη της πρώτης συνεδρίασης της
δίκης στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης
του σκανδάλου στο ταμείο υγείας μας.

Πρωτόδικα οκτώ από τους εννέα κατηγορούμενους είχαν βρεθεί ένοχοι, ένας είχε
αθωωθεί, ενώ μία από τους καταδικασθέντες δεν άσκησε έφεση και αποδέχτηκε
την απόφαση. Επομένως για τη συγκεκριμένη υπόθεση δικάζονται πλέον εφτά κατη-
γορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων
κ. Αθηνά Καραδελή.
Στη διαδικασία υπεβλήθη αίτημα αναβολής από έναν από τους κατηγορουμένους, το
οποίο η έδρα έκανε αποδεκτό, προσδιορίζοντας τη συνέχιση της δίκης για τις 21 Οκτω-
βρίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη εκδίκαση την 1 Απριλίου είχε διακοπεί η δίκη,
ενώ στη διαδικασία της 15ης Μαΐου αναβλήθηκε.
Δυστυχώς, αυτή η τόσο σημαντική υπόθεση για το χώρο μας προχωρά με αργούς ρυθ-
μούς, λόγω των κωλυμάτων που παρουσιάζουν οι κατηγορούμενοι. Ωστόσο, έστω και
με χαρακτηριστική καθυστέρηση, είμαστε βέβαιοι ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα κάνει
το καθήκον της, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αποδειχθεί ότι ενεπλά-
κησαν σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που ζημίωσε οικονομικά το ταμείο μας και κατά
συνέπεια τα ασφαλισμένα μέλη του.
Ο Σύλλογός μας συνέβαλε αποφασιστικά με τα δημοσιεύματά του στην αποκάλυψη του
σκανδάλου, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είχε πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις με
περισσότερους εμπλεκόμενους, αν δεν είχαν καταστραφεί τα στοιχεία λόγω της «πυρ-
καγιάς» στα αρχεία του ταμείου. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έπραξε το αυτονόητο, στηρί-
ζοντας τις Αρχές στο έργο τους, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του
Δημοσίου και των ασφαλισμένων, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν,
σε όσους ζημίωσαν τους ασφαλισμένους, κατασπαταλώντας χρήματα του Ελληνικού
Δημοσίου.
Ο Σύλλογός μας, σταθερά προσηλωμένος στις αξίες της διαφάνειας και της χρηστής
διαχείρισης, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για κάθαρση, μέσω της συνέχισης της
διερεύνησης της λειτουργίας του ταμείου μας.
Για την πορεία και εξέλιξη αυτής της υπόθεσης θα σας ενημερώνουμε ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Οι επερχόμενες αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις
προκαλούν αλυσιδωτές ανακατατάξεις και στα διευ-
θυντικά στελέχη της τράπεζας
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

ύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ.
Πηνελόπη Κονιδάρη αποχωρεί από την τράπεζα στις 31/12/19. Ο Σύλλογός μας
έχει στηλιτεύσει επανειλημμένως τη λειτουργία και την πρακτική της, αφού σε

πλήρη αναντιστοιχία με το θεσμικό της ρόλο, η παρουσία της δεν κατάφερε σε καμία
περίπτωση να εμπεδώσει κλίμα αξιοκρατίας και αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυνα-
μικού της τράπεζας.
Η απώλειά της όχι μόνο δε θα αποτελέσει πλήγμα για την τράπεζα, αλλά σύμφωνα με
πληροφορίες, η τράπεζα προσανατολίζεται στην τοποθέτηση σε αυτήν τη νευραλγική
θέση ενός στελέχους που δε θα προέρχεται από την τράπεζα. Αν αυτή η επιλογή γίνει
με ορθολογικά κριτήρια με στόχευση στην καλύτερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού της τράπεζας και την καλλιέργεια ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος
για τους εργαζομένους, τότε ίσως το νέο στέλεχος να κατορθώσει να διαμορφώσει μία
σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους και να δώσει έναν άλλο αέρα στη διαχεί-
ριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας.

Συνάδελφοι,
Έχουμε επισημάνει ότι οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα θα είναι ραγδαίες το επόμενο
διάστημα αφού είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε μία διαδικασία συγχωνεύσεων
και αναδιαρθρώσεων, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεραστεί
το τεράστιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Αυτές οι εξελίξεις δε θα αφήσουν ανε-
πηρέαστα και τα διευθυντικά στελέχη και θα γίνουμε μάρτυρες αρκετών ανακατατά-
ξεων.
Δυστυχώς βέβαια, οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις συνοδεύονται από
τη διαρκή ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του επαγγέλματος των τραπεζοϋπαλ-
λήλων, έχοντας επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα στον κλάδο μας. Το χειρότερο όλων
είναι ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ο συνδικαλισμός έχει εναγκαλιστεί με την εργο-
δοσία, έχοντας αφήσει έκθετους τους εργαζομένους στα απανωτά χτυπήματα που δέ-
χονται τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας τους στο φόβο, την απόγνωση και εν τέλει
την αποδοχή της υποβάθμισής τους. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια, μέσα και
από τις δύσκολες αυτές καταστάσεις, θα σφυρηλατηθούν συνειδήσεις και θα εμφανι-
στεί μία νέα γενιά συνδικαλιστών, ικανών και πρόθυμων να θέσουν ανάχωμα στην
καταστροφική πορεία του τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου.
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
ι δικαστικές αποφάσεις που καταδικάζουν τις παράνομες και αντικαταστατικές
ενέργειες του κ. Κολλάτου και του προεδρείου του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιο-
νικής & Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος (ΣΣΙΛΤΕ) συνεχίζονται... κατά ριπάς!

Με την 2818/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών απορρίφθηκε η έφεση του
ΣΣΙΛΤΕ και τελεσίδικα αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα του συνάδελφου Σαράντου Φι-
λιππόπουλου για την εγγραφή του ως μέλους του ΣΣΙΛΤΕ. Πλέον, η αντίθετη στο
καταστατικό και στο νόμο πρακτική του προεδρείου του ΣΣΙΛΤΕ να αρνείται χωρίς
καμία αιτιολογία τις αιτήσεις εγγραφής όσων μελών θεωρεί ότι δεν πρόσκεινται στην
ομάδα αυτή και πιθανολογεί ότι θα απειλήσουν την θέση τους έχει και από το Εφε-
τείο κριθεί ως παράνομη και αντικαταστατική.
Βέβαια, απαιτήθηκαν δύο βαθμοί δικαιοδοσίας και σημαντικά δικαστικά έξοδα για
τον ΣΣΙΛΤΕ για να διαγνωσθεί το αυτονόητο (!!!) που προέκυπτε από την απλή ανά-
γνωση του καταστατικού και από την πάγια πρακτική του ΣΣΙΛΤΕ, το οποίο
όμως εντελώς αυθαίρετα αποφάσισε να αναιρέσει ο κ. Κολλάτος. Τώρα, μετά από
δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, και ενώ το μόνο που κατάφερε ήταν να καταδικάσει τον
ΣΣΙΛΤΕ σε δικαστικά έξοδα συνολικού ύψους 1.250 €, πλέον παραβόλου ποσού
150 € - και εννοείται χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα για τη δικαστική εκπροσώ-
πηση του Συλλόγου από δικηγόρο σε δύο βαθμούς δικαιοδοσίας - ο κ. Κολλάτος
οφείλει και θα κληθεί άμεσα να εκτελέσει την τελεσίδικη απόφαση και να εγγρά-
ψει το συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο ως μέλος του ΣΣΙΛΤΕ, όπως ρητά επι-
τάσσουν τόσο η πρωτόδικη όσο και η τελεσίδικη απόφαση.
Αναλυτικότερα, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι «ο ισχυρισμός του εναγομένου
ότι η εγγραφή ενός μέλους στο σύλλογό του δεν είναι αυτόματη, αλλά υφίστανται πε-
ριορισμοί εγγραφής που εντοπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, είναι
απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον τέτοιοι περιορισμοί εγγραφής τακτι-
κών μελών, αφενός δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό του, αφετέρου δεν προ-
βλέπεται σχετική διαδικασία εντοπισμού τους από το αρμόδιο προς τούτο Διοικητικό
Συμβούλιο αυτού. Ήτοι, δεν προκύπτει από κανένα αποδεικτικό μέσο ότι υφίστατο
διαδικασία έγκρισης της εγγραφής μέλους από το ΔΣ για το χρονικό διάστημα πριν
την 31-3-2015 κατά το οποίο συνταξιοδοτήθηκε ο ενάγων, ούτε θα μπορούσε να
υπάρξει ως τέτοια, καθότι θα ήταν αντικαταστατική, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,
αλλά και από το ότι δεν προκύπτει από το άρθρο 10 παρ.5 του ως άνω καταστατικού
ότι το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της έγκρισης της αίτησης να καταστεί
τρίτο πρόσωπο μέλος (…)».

.

Μετά από αυτή την ξεκάθαρη καταδίκη του ΣΣΙΛΤΕ και της πρακτικής του κ. Κολ-
λάτου, αναμένουμε την άμεση επαναφορά της διαδικασίας αυτοδίκαιης εγγρα-
φής που ίσχυε για δεκαετίες στο σύλλογο και την άμεση εγγραφή όλων των
συνταξιούχων Ιονικάριων που έχουν στερηθεί την ιδιότητα του μέλους του συλ-
λόγου εξαιτίας της παράνομης και αντικαταστατικής πρακτικής του κ. Κολλά-
του, ο οποίος «πέτυχε» για μια ακόμη φορά να ζημιώσει τον ΣΣΙΛΤΕ με τη
συμμετοχή του σε δικαστικές διαμάχες  με υψηλό κόστος για ζητήματα απολύ-
τως ξεκάθαρα.

Ξεκαθαρίζουμε ότι τόσο τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ που έχουν εκλεγεί με το ψηφο-
δέλτιο της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» όσο και τα μέλη της παράταξής μας, δεν
αποδεχόμαστε ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στο ΣΣΙΛΤΕ από παράνομες
ενέργειες της διοίκησης, αφού μάλιστα στο παρελθόν τους είχαμε επισημάνει
επανειλημμένως την παράνομη πρακτική που έχουν ακολουθήσει μέχρι και σή-
μερα στο θέμα της εγγραφής των νέων μελών... κατά το δοκούν, αλλά για λόγους
σκοπιμότητας επέλεξαν να κωφεύουν και να συνεχίζουν την παράνομη και αντικα-
ταστατική πρακτική τους. Είναι δεδομένο ότι όλες οι δαπάνες που έχει χρεωθεί ο
ΣΣΙΛΤΕ εξ αιτίας των παράνομων και αντικαταστατικών ενεργειών της πλειοψη-
φίας της διοίκησής του θα αναλυθούν στην επόμενη Γ.Σ. και θα αναζητηθούν με
τις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες από όσους τις υπερψήφισαν.

Αυτή η νέα εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στη σειρά των γεγονότων που
καθιστούν άμεση και επιτακτική τη σύγκληση Γ.Σ. για απόδοση μομφής και έκ-
πτωσης στη σημερινή διοίκηση του ΣΣΙΛΤΕ, ώστε το συντομότερο δυνατό να στα-
ματήσει να είναι το «κλειστό κλαμπ» στο οποίο τον έχει μετατρέψει το σημερινό
προεδρείο, να αποκατασταθούν το κύρος και η λειτουργία του συλλόγου, να ανα-
κτήσει την αξιοπιστία του ανάμεσα στους συναδέλφους της Ιονικής και να ταχθεί
εκ νέου στην προάσπιση των ασφαλιστικών και λοιπών συμφερόντων των
μελών του, όπως επιτάσσει ο ρόλος του, από τον οποίο έχει απομακρυνθεί τα τε-
λευταία χρόνια.  

.

ΤΕλΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ Του ΣυΝΑΔΕλφου ΣΑρΑΝΤου φΙλΙΠΠοΠουλου
Τ Ε λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Η  Κ ΑΤΑ Δ Ι Κ Η  Τ ο υ  Σ υλ λ ο Γ ο υ  Σ υ Ν ΤΑ Ξ Ι ο υ Χ Ω Ν
Ι ο Ν Ι Κ Η Σ  & λ Α Ϊ Κ Η Σ  Τ ρ Α Π Ε Ζ Α Σ  Ε λ λ Α Δ ο Σ  ( Σ Σ Ι λ Τ Ε )  Ν Α
Α Π ο Δ Ε Χ Θ Ε Ι  Τ Η Ν  Α Ι Τ Η Σ Η  Ε Γ Γ ρΑ φ Η Σ  Τ ο υ
Τ Ε λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Η  Α Ν Α Γ Ν Ω ρ Ι Σ Η  Τ ο υ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ ΑΤ ο Σ  Ε Γ Γ ρΑ φ Η Σ  ο λ Ω Ν
Τ Ω Ν  Σ υ Ν ΤΑ Ξ Ι ο υ Χ Ω Ν  Τ Η Σ  Ι ο Ν Ι Κ Η Σ  Σ Τ ο  Σ Σ Ι λΤ Ε  

Υ.Γ.  Ο  συνάδελφ ος  Σαρ άντος  Φι λ ιπ πόπο υλ ος  εκφ ράζε ι  τ ις  θ ερμ ές  του
ευχαρισ τ ίες  στη νομι κό κ .  Αγγελική Κα ίσαρη που  ανέλαβε  τη δ ιαχείρ ιση της

υπό θεση ς κα ι  τ ην  έφερε  ε ι ς  π έρ ας  με  απ όλυτη επι τυχία .  
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Με την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 24/20-7-2018 του συλλόγου μας καταγγείλαμε τις εκ-
δικητικές συμπεριφορές, που υιοθετεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε βάρος
των εργαζομένων της (ιδίως της γενιάς των 50άρηδων), που δεν δέχθηκαν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου επειδή δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης. Πέραν της τακτικής των συχνότατων προσωρινών αποσπάσεων,
ιδίως των tellers (ακόμη και με 2 προσωρινές αποσπάσεις σε διαφορετικά Καταστήματα
μέσα στην ίδια ημέρα), που δοκιμάζουν τις αντοχές κάθε εργαζομένου, γίναμε μάρτυρες
για άλλη μια φορά και εκδικητικών μεταθέσεων στοχευμένων σε εργαζόμενους που
βρίσκονται σε δεινή θέση επειδή ταλαιπωρούνται από σοβαρά προβλήματα υγείας/ανα-
πηρίας, στο πλαίσιο μίας παράτυπης και ηθικά ανεπίτρεπτης τακτικής εξεύρεσης των
“αδύναμων κρίκων” ανάμεσα στους εργαζομένους, προκειμένου να υλοποιηθεί η
κεντρική επιλογή της Διοίκησης της Τράπεζας για μείωση του προσωπικού.
Σας είναι γνωστό ότι είμαστε ο μοναδικός σύλλογος που έχουμε καταφέρει να συν-
θλίψουμε την τράπεζα σε κάθε απόπειρα βλαπτικής μεταβολής εναντίον των συνα-
δέλφων της Ιονικής με τις περίπου 1.800 αποφάσεις σε βάρος της τράπεζας,
δημιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα μέλη μας. Η στήριξή μας παρέ-
χεται σε όλους τους συναδέλφους, ακόμα και σε όσους στα «πέτρινα χρόνια» μετά
την πώληση της Ιονικής είχαν ενταχθεί στον εργοδοτικό σύλλογο, αφού όταν πλέον
βρίσκονται σε οριακό σημείο, αφού εντάσσονται στο σύλλογό μας, τους στηρίζουμε
με κάθε τρόπο και μέσο, όπως έγινε και με το συνάδελφό μας Νικόλαο Τζιφρή.
Ειδικότερα ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη (και πρόσφατο μέλος μας) Νικόλαος
Τζιφρής, μετά την άρνησή του να συμμετάσχει στην εθελουσία του Ιουνίου 2018 (είχε
προηγηθεί η άρνησή του να συμμετάσχει στην τοπική εθελουσία του Ιουνίου 2017),
μετατέθηκε από 16.7.2018 από το Κατάστημα Αναλήψεως Θεσ/κης στο Κατάστημα
Ασπροβάλτας, που απέχει 104 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του στην Περαία, ενώ
είναι αναγκαστικά τοποθετημένος στην Τράπεζα ως ΑΜΕΑ  με   ποσοστό (κινητικής)
αναπηρίας 55% και δεν μπορεί να οδηγεί για μεγάλες αποστάσεις. 
Ο συνάδελφος Τζιφρής προσέφυγε δικαστικώς με τη νομική και ηθική υποστήριξη
του Συλλόγου μας και δικαιώθηκε! Με την υπ’ αρ. 4074/2019 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμ. Εργατ. Διαφορών) η αγωγή του έγινε δεκτή,
αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της ως άνω μετάθεσής του, με προσωρινώς εκτελεστή
διάταξη υποχρεώθηκε η Τράπεζα να τον επαναφέρει στην προηγούμενη θέση του στο

Κατάστημα Ανάληψης με απειλή 100 Ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της προς
την ανωτέρω διάταξη και υποχρεώθηκε η Τράπεζα να του καταβάλει το ποσό των 500
Ευρώ για την ηθική του βλάβη και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στην δικαστική του δα-
πάνη 500 Ευρώ. Σε εκτέλεση της ως άνω προσωρινής διάταξης ήδη από την άνοιξη
του 2019 η Τράπεζα υποχρεώθηκε να τον απασχολεί στο Κατάστημα Ανάληψης. Η
Τράπεζα άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης αυτής απόφασης, που έχει προσδιορισθεί
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για τη δικάσιμο της 18.11.2019. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κ. Ντέτα Πετρόγλου, την οποία και ευ-
χαριστούμε για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των υποθέσεων των συναδέλφων που
αναλαμβάνει για λογαριασμό του συλλόγου μας. Στη διαδικασία της εκδίκασης της
υπόθεσης εξετάστηκε μάρτυρας ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τράπεζα «τιμωρεί» εργαζομένους της με προβλήματα
αναπηρίας/χρόνιες παθήσεις ή προστάτες ΑΜΕΑ. Με την πρόσφατη υπ’ αρ.6/25-9-
2019 ανακοίνωσή μας, καταγγείλαμε τις πιέσεις που άσκησαν Διευθυντές και Υποδι-
ευθυντές Κεντρικών Διευθύνσεων σε εργαζομένους προστάτες αναπήρων τέκνων
προκειμένου να φύγουν με την πρόσφατη εθελουσία του Σεπτεμβρίου 2019, παρότι
δεν είχαν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αν και ο στόχος της εθελουσίας είχε υπερ-
καλυφθεί. Εξάλλου, ο Σύλλογός μας έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών και άλλων «τι-
μωρητικών» διώξεων σε βάρος συναδέλφων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.  
Φαίνεται ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού δεν διδάχθηκε τίποτε από τις δικα-
στικές αποφάσεις και τις προσωρινές διαταγές που ανέτρεψαν τις εκτός Νομού (από
τη Λιβαδειά στην Αθήνα) μεταθέσεις των συναδέλφων μας Στ. Σκλαπάνη (που πάσχει
από μακροχρόνια ασθένεια) και Γ. Παπαφώτη, που είναι αναγκαστικά τοποθετημένος
ως προστάτης ΑΜΕΑ. 
Διαβεβαιώνουμε την Τράπεζα ότι θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο και
να υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις,
των προστατών ΑΜΕΑ, καθώς και του συνόλου των συναδέλφων μας ενάντια σε κάθε
πίεση και κάθε τιμωρητική και εκδικητική ενέργεια της Τράπεζας. 

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Νέα δ ικα ίωση συναδέλφου μας με αναπηρία
προστίθεται στη σειρά των δικαστικών επιτυχιών
του Συλλόγου μας σε βάρος της τράπεζας!
Η τράπεζα αναγκάστηκε να ακυρώσει τη μετάθεσή
του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .

Μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται απολέσαι, μέρος τρίτο : 
ο κ. Κολλάτος έπεσε στην παγίδα του...

Ο κ. Κολλάτος μας εξαναγκάζει διαρκώς να επικαλούμαστε τη γνωστή
ρήση του Αϊνστάιν... 
Είναι εμφανές πλέον ότι οι απανωτές δικαστικές πανωλεθρίες του έχουν προκα-
λέσει πανικό και οι αποσπασματικές του κινήσεις πυκνώνουν επικίνδυνα! Εν ολί-
γοις, έχει χάσει τον μπούσουλα...
Η αντίδρασή του είναι, ως είθισται, τα ψεύδη και οι συκοφαντίες, αφού μόνο αυτά
του απέμειναν για να αμυνθεί, αλλά προφανώς δεν αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν
τον τρόπο η θέση του γίνεται ακόμα πιο δυσχερής και τα αδιέξοδά του ακόμα με-
γαλύτερα.
Σε πρόσφατο δημοσίευμά του ο κ. Κολλάτος ΨΕΥΔΟΤΑΝ απροκάλυπτα, συνει-
δητά και σκοπίμως για να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Στην αναίρεση (20/9) του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ενώπιον του Άρειου Πάγου κατά των ανα-
δρομικών των συνταξιούχων μας που αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα των δικη-
γόρων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και παρά το γεγονός ότι είδε και ο ίδιος και ο δικηγόρος
του την πληρεξούσια δικηγόρο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ κ. Αγγελική Καίσαρη, η
οποία δήλωσε την παράσταση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στη δίκη, αρχικά το απέ-
κρυψε για να δημιουργήσει εντυπώσεις:

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια δεν ακύρωσε την παρέμβασή της και παραστάθηκε
στον Άρειο Πάγο εκπροσωπούμενη από την πληρεξούσια δικηγόρο της, όπως προ-
βλέπει η δικονομία. Όσο για το σχόλιο για «το ακριβό παράβολο του Αρείου
Πάγου» ασφαλώς και δεν ελέχθη από κανέναν από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...

Σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι!

Το χειρότερο βέβαια στην όλη υπόθεση είναι ότι μας «επιπλήττει» ο κύριος αυτός,
όταν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συμμετείχε εξ αρχής στη δίκη κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ - σε
αντίθεση με τον κ. Κολλάτο που το «θυμήθηκε» στο Εφετείο, μετά την επιτυχή έκ-
βαση του α’ βαθμού! 
Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι όποιες δαπάνες έχουν επιβαρύνει το Σύλλογο Συντα-
ξιούχων και κριθούν παράνομες και αντικαταστατικές - κάτι που έχουν επισημάνει
επανειλημμένως οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της παράταξης ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - θα
αναζητηθούν από όσους τις υπερψήφισαν, αφού οι ίδιοι έχουν και την ευθύνη. 
Οι Σύλλογοι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, διέπονται από νόμους και καταστατικό τα
οποία τα μέλη της διοίκησης είναι υποχρεωμένα να τηρούν, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση βαρύνονται με ανάλογες ευθύνες. 

Υ.Γ. Κατόπιν διαμαρτυρίας της πληρεξούσιας δικηγόρου μας κ. Αγγελικής Καίσαρη
προς το συνήγορο του κ. Κολλάτου για το κατασυκοφαντικό και ψευδές δημοσί-
ευμα, ο κ. Κολλάτος, που έπεσε στην παγίδα του, επιχείρησε -ανεπιτυχώς- να ανα-
σκευάσει το δημοσίευμά του. 

Τους.. .  κλαίνε πριν την ώρα τους!!!!  Τους.. .  κλαίνε πριν την ώρα τους!!!!  
Λίγη ντροπή δεν κάνει κακό.. .
Η αδιαφορία και απουσία του κ. Κολλάτου από οποιαδήποτε ενέργεια και

δράση που αφορά την Ιονική Οικογένεια είναι παροιμιώδης, αφού το διάστημα

που βρίσκεται στο Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων έχει επανειλημμένως

«χάσει» μία σειρά από μείζονα και ελάσσονα θέματα που αφορούν τους συ-

ναδέλφους μας. Εξ ίσου απογοητευτική και εξοργιστική είναι η προσπάθειά

του εν συνεχεία να... μαζεύει τα ασυμμάζευτα, με αποτέλεσμα (όπως είδατε και

στο προηγούμενο σχόλιο) να εκτίθεται ανεπανόρθωτα!

Και εντάξει, σε θέματα που αφορούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα των

συναδέλφων μας, στην εξίσωση μπαίνει εκτός από την αδιαφορία και η πλήρης

άγνοιά του για τέτοια ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα,

πιο λεπτά, που χρήζουν ιδιαίτερης ευαισθησίας, στα οποία ο κ. Κολλάτος δε

διστάζει να χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους...

Πριν λίγες μέρες απεβίωσε ένας αγαπητός συνάδελφος και ο κ. Κολλάτος

έσπευσε να αναρτήσει ένα αποχαιρετιστήριο και στην ιστοσελίδα του Συλλό-

γου για το συνάδελφο... Μόνο που πάνω «στη φούρια του» να δημιουργήσει

άνευ ουσίας εντυπώσεις (όπως πάντα) και να εμφανίσει ότι ανάρτησε πρώτος

το αποχαιρετιστήριο του συναδέλφου, προχρονολόγησε την ανάρτησή του,

βάζοντάς τη με ημερομηνία δημοσίευσης δύο μέρες προ του θανάτου του συ-

ναδέλφου!!!! 

Με λίγα λόγια, δε δίστασε να τον κλάψει πριν την ώρα του...

Ίσως και να μην ασχολούμασταν με το τραγελαφικό αυτό περιστατικό, αλλά δυ-

στυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει (όπως θα διαπιστώσετε στις φω-

τογραφίες που ακολουθούν) και το γράφουμε μήπως επιτέλους σταματήσει αυτήν

την πρακτική που βέβαια αποτελεί ασέβεια προς τους εκλιπόντες και τις οικογέ-

νειές τους.

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α
δ η μ ο σ ί ε υ σ η ς

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α
δ η μ ο σ ί ε υ σ η ς
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Μ α θ ή μ α τα  Ι ο ν ι κ ή ς  ι σ το ρ ί α ς
Κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες πλέον από τη Γενική Συνέλευση για την πώληση
της Ιονικής Τράπεζας στο “Caravel”, τα δραματικά γεγονότα που σημειώθηκαν πα-
ραμένουν στη μνήμη όλων μας. Η κατάσταση, όπως θα θυμάστε, ξέφυγε από τον
έλεγχο και υπήρξαν ακραίες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της αγωνίας των εργαζομένων
για την αβεβαιότητα του εργασιακού τους μέλλοντος. 
Η εξέλιξη όσων εκτυλίχθηκαν στο“Caravel”ήταν προδιαγεγραμμένη. Υπήρχε πολιτική
απόφαση να αποδοθούν ευθύνες σε όσους συμμετείχαν στα επεισόδια, αφού κατηγο-
ρήθηκαν και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους, παρότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδο-
χείου δήλωνε ότι δεν το επιθυμούσε, δημιουργώντας εύλογη αναστάτωση στην Ιονική.
Ευτυχώς βέβαια, σχεδόν κανένας από την Ιονική δε θέλησε να δώσει στοιχεία στις
Αρχές, γιατί όλοι συμμερίζονταν το άγχος, την αγωνία και την αβεβαιότητα των συ-
ναδέλφων που οδήγησαν σε ακραίες, πράγματι, καταστάσεις. 
Και λέμε σχεδόν κανένας, γιατί δυστυχώς και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε ένας
«κουκουλοφόρος» που πρόδωσε στην Εισαγγελία με το νι και με το σίγμα, όσους συμ-
μετείχαν σε αυτήν τη σύγκρουση. Αν και έχουν περάσει δύο δεκαετίες και έκτοτε βιώ-
σαμε τα «πέτρινα χρόνια που ακολούθησαν την πώληση της Ιονικής, η καταδίκη και η
αποστροφή προς τον «κουκουλοφόρο» συνεχίζουν να αποτελούν το κοινό αίσθημα
των Ιονικάριων για το συγκεκριμένο πρόσωπο... Πρόκειται για μία από τις «μαύρες»
στιγμές της Ιονικής, που κανένας δεν μπορεί να παραγράψει από τη μνήμη του. 
Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο εν λόγω «κουκουλοφόρος», που όλοι γνωρίζετε ποιος
είναι, συνέχισε ακάθεκτος να δείχνει με το δάχτυλο τους συναδέλφους μετά την πώ-
ληση της Ιονικής και συνεχίζει μέχρι σήμερα να υπονομεύει τα συμφέροντα και τα δι-
καιώματά μας. Είναι καιρός πλέον ο δωσίλογος της Ιονικής να αποπεμφθεί από την
Ιονική Οικογένεια και να βαδίσουμε ενωμένοι στο δρόμο της ομόνοιας για ένα καλύ-
τερο μέλλον για το χώρο μας. 

Κ ο λ λ ά τ ο ς  σ η μ α ί ν ε ι  π α ρ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η
Ο κ. Κολλάτος έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι είναι επικίνδυνος για την Ιονική Οικο-
γένεια, όχι μόνο λόγω των ζημιογόνων ενεργειών του ή της αδιαφορίας του για την
υπεράσπιση των συμφερόντων μας, αλλά και λόγω της πλήρους άγνοιας του ιδίου και
της ομάδας του για τα ασφαλιστικά μας θέματα. 
Για πολλοστή φορά δυστυχώς,  επιχείρησε να «διαφωτίσει» τους συναδέλφους σχετικά
με το χρόνο πίστωσης των διαφορών που θα προέκυπταν μετά τον επανυπολογισμό
των ποσοστών των συντάξεων χηρείας που συνταξιοδοτήθηκαν από 16/5/2016 και εν-
τεύθεν σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019 και βέβαια τα έκανε... μούσκεμα!
Ο κ. Κολλάτος έσπευσε σε δημοσίευμά του να γράψει για οριστική επίλυση του ζητή-
ματος, καθώς και για την πίστωση αναδρομικών χιλιάδων ευρώ. 
Βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο λόγω της άγνοιάς του σε ασφαλιστικά θέματα, το δη-
μοσίευμα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφού τη μέρα της δημοσί-
ευσης ούτε καν είχαν αναπροσαρμοστεί οι συντάξεις χηρείας, δεν είχε
πραγματοποιηθεί ακόμα ο υπολογισμός των αυξήσεων που δικαιούνταν οι δικαιούχοι
και ασφαλώς δεν είχε γίνει πίστωση σε κανέναν δικαιοδόχο από 16/5/2016 σύνταξης
χηρείας αναδρομικών. Μάλιστα, όταν έγινε τελικά η αναπροσαρμογή και έγιναν οι πι-
στώσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου για ένα μόνο μήνα, τα ποσά που είχε αναφέρει ο συγ-
κεκριμένος κύριος, παραπληροφορώντας τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους και
δημιουργώντας σύγχυση από ανευθυνότητα, άγνοια και επιπολαιότητα, δεν είχαν
καμία σχέση με την πραγματικότητα...  
Δε μας προκαλεί καμία έκπληξη η επαναλαμβανόμενη ανευθυνότητα με την οποία
προσεγγίζει μείζονα θέματα που αφορούν τη ζωή των συναδέλφων ο κ. Κολλάτος
αφού από την πρώτη στιγμή που επανεμφανίστηκε στα συνδικαλιστικά πράγματα του

χώρου μας έγινε συνώνυμο της παραπληροφόρησης και του ανούσιου εντυπωσια-
σμού χωρίς κανένα αντίκρισμα. Για αυτό και σας έχουμε τονίσει επανειλημμένως να
μη δίνετε σημασία σε όσους δεν έχουν ουσιαστική γνώση των ασφαλιστικών μας
θεμάτων, προκαλώντας μονάχα σύγχυση στους συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Και προφανώς είναι λογικό ο καθένας να αναρωτηθεί , «μα καλά πώς είναι δυνατόν κά-

ποιος που πέφτει τόσο έξω, που τόσο ανεύθυνα παραπληροφορεί τους συναδέλφους

για ασφαλιστικά θέματα, να είναι Πρόεδρος ενός Συλλόγου Συνταξιούχων;;;;».
Ακριβώς την ίδια απορία έχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας και για αυτό πιστεύουμε ότι
σύντομα ο κύριος αυτός θα αποτελέσει παρελθόν από το Σύλλογο Συνταξιούχων. 
Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας για άμεση, έγκυρη
και υπεύθυνη ενημέρωση και βέβαια είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε σχετική πληροφορία στα τηλέφωνα του συλλόγου μας.

Ο... Μαυρoγιαλούρος πήγε σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες!
Με το πέρασμα των δεκαετιών από την προβολή της γνωστής ελληνικής ταινίας
«Υπάρχει και φιλότιμο», οι λογής λογής «Μαυρογιαλούροι» της δημόσιας ζωής αυ-
ξάνονται και πληθύνονται. Δυστυχώς, στο χώρο της Ιονικής, κυκλοφορεί ένας ακόμα
«Μαυρογιαλούρος»...
Ο κ. Κολλάτος, απευθυνόμενος στους συναδέλφους, προσπαθώντας να προκαλέσει
εντυπώσεις και να δείξει ότι είναι γνώστης και αυτός των ασφαλιστικών θεμάτων
(προφανώς για να «ανταγωνιστεί» την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – αν και αυτό στην πραγ-
ματικότητα είναι αδύνατον για τον ίδιο), τους γνωστοποίησε σε δημοσίευμά του τα
αναδρομικά που θα λάβουν από τις εκδικάσεις των μνημονιακών περικοπών και της
εισφοράς αλληλεγγύης! Και επειδή δεν του έφτανε να παραπλανεί τους συναδέλφους
της Αθήνας, μοίρασε σε φακέλους το“ενημερωτικό”έντυπο με τα υποτιθέμενα ανα-
δρομικά και σε συναδέλφους της επαρχίας σε εκδρομή του Συλλόγου Συνταξιούχων. 
Μάλιστα! Ο κύριος αυτός, που οι αστοχίες του σε ασφαλιστικά θέματα είναι πα-
ροιμιώδεις, προδικάζει τα αποτελέσματα δικαστικών αποφάσεων που θα εκδικα-
στούν στο απώτερο μέλλον!!! Από ό,τι φαίνεται, ο «Μαυρογιαλούρος» πήγε σε...
μάγισσες και χαρτορίχτρες και έβγαλε τα συμπεράσματά του....
Γιατί βέβαια, μόνο ένας «Μαυρογιαλούρος» μπορεί να προσφύγει σε αυτήν την πρα-
κτική, αφού κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει τη δικαστική απόφαση και τα δε-
δομένα που θα παράξει. Κατά συνέπεια ο υπολογισμός επιστροφής των αναδρομικών
από τις συγκεκριμένες υποθέσεις μπορεί να γίνει μόνο αν προσφύγει κανείς σε... μά-
γισσες και χαρτορίχτρες. 

* Όλα αυτά θα ήταν αστεία, αν δεν προκαλούσαν πλήρη σύγχυση και αποπρο-

σανατολισμό στους συναδέλφους μας που αγωνιούν για το τι μέλλει γενέσθαι

με τις διεκδικήσεις τους...

σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .

Η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
Πρ ο σφ έ ρ ε ι  Ξ α νά  Πρ ο σφ έ ρ ε ι  Ξ α νά  Ζ Ω ΗΖ Ω Η !!

Το 2016, μετά από συζητήσεις, σκέψεις και παρακλήσεις συναδέλφων μας, πήραμε την
απόφαση για επαναλειτουργία της υπηρεσίας αιμοδοσίας της Ιονικής, αφού ο χώρος
μας στο παρελθόν είχε μία από τις κορυφαίες υπηρεσίες αιμοδοσίας στην Ελλάδα.

Πολλοί συνάδελφοί μας βέβαια προβληματίστηκαν με το νέο εγχείρημά μας, γιατί θε-
ωρούσαν ότι ένας Σύλλογος ως επί το πλείστον συνταξιούχων, δεν ήταν δυνατό να
επιτύχει σε ένα θεσμό που συνήθως απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.

Ωστόσο, μετά από 3 περίπου χρόνια, κάνοντας τον 
απολογισμό μας, νιώθουμε δικαιωμένοι για την απόφασή μας!

Στο πλαίσιο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας μας,  αποφασίσαμε την επαναστελέχωσή της 

Η λ ι ο π ο ύ λ ο υ
Α ν α σ τ α σ ί α Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Α ν α σ τ α σ ί ο υ
Α ν α σ τ α σ ί α

Β α δ α λ ο ύ κ α  -
Τ σ ι τ σ ά ν η
Σ ε β α σ τ ή
Κ ε λ έ ν η -
Γ ε ω ρ γ ί ο υ
Α ν α σ τ α σ ί α

Παπαεμμανουήλ
Δ ά φ ν η

Φιλιππόπουλος
Σ α ρ ά ν τ ο ς

Χ ρ ι σ τ ά κ η  
Μ α ρ ί α

Και ήδη σχεδιάζουμε τις νέες πρωτοβουλίες και δράσεις μας: 
1. Προσέγγιση της νέας γενιάς της Ιονικής
2. Συνεργασία με άλλες οργανώσεις
3. Νέες αιμοληψίες σε κεντρικά σημεία Αθήνας & Θεσσαλονίκης

Οι εθελοντές μας και όσοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν
αίμα μπορούν να πηγαίνουν ανά πάσα στιγμή στις Υπηρεσίες
Αιμοδοσίας οποιουδήποτε Κρατικού Νοσοκομείου της χώρας.
Ο αιμοδότης θα δηλώνει απλά ότι το αίμα προσφέρεται για
την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας και συγκεκριμένα
αναφέροντας τον αριθμό “1 3 4 5 1 ” που είναι  ουσιαστικά
η ταυτότητά μας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Να είμαστε όλοι  και  σε αυτή την πλευρά της ζωής μας,  
μία γροθιά… μία  Ι ο ν ι κ ή  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι αΙ ο ν ι κ ή  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α



8 Ενημέρωση

Απορρίφθηκε η τριτανακοπή του ΕφΚΑ για την•
ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού
του ΣυΙλΤΕ το έτος 2009 λόγω έλλειψης εννόμου
συμφέροντος
Απορρίφθηκαν και οι πρόσθετες υπέρ του ΕφΚΑ•
παρεμβάσεις των κκ. Κολλάτου και Γκιάτη

Συνάδελφοι,
πως σας έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα, ο ΕΦΚΑ... θυμήθηκε μία δεκαετία
μετά την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου Εργαζομένων της
Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ), να διεκδικήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΙΛΤΕ. Ο ΕΦΚΑ

από την πλευρά του, σύμφωνα και με τις «πληροφορίες» που είχε λάβει, βάσιζε την
υπόθεσή του στο γεγονός ότι σύμφωνα με το παλιό καταστατικό του ΣΥΙΛΤΕ, σε εν-
δεχόμενη διάλυση του Συλλόγου προβλεπόταν να καταλήξουν τα περιουσιακά στοι-
χεία στον ασφαλιστικό μας φορέα, που τότε ήταν το ΤΑΠΙΛΤ (σήμερα ΕΦΚΑ).
Ωστόσο, με την τροποποίηση του καταστατικού το 2009 για την τύχη των περιου-
σιακών στοιχείων θα αποφάσιζε -όπως ήταν το ορθό και το λογικό- η Γενική Συνέ-
λευση. Μάλιστα, η τροποποίηση του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ είχε ήδη κριθεί
νόμιμη προ δεκαετίας από την ελληνική δικαιοσύνη και κατά συνέπεια δεν είχαμε
καμία ανησυχία για τις ενέργειές μας και η υπόθεση ήταν -όπως και αποδείχθηκε-
απόλυτα σαφής, ξεκάθαρη και δίκαιη.
Τώρα βέβαια, πώς έφτασε ο ΕΦΚΑ «ως δια μαγείας» δέκα χρόνια μετά να κινεί μία
διαδικασία που έχει ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη; Δυστυχώς, τίποτα το «μαγικό»
δεν υπάρχει στην υπόθεση, αφού είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια υπο-
νόμευσης των συμφερόντων της Ιονικής Οικογένειας στα ασφαλιστικά και εργα-
σιακά μας θέματα από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και όλοι μπορείτε
να καταλάβετε ποιοι υποκίνησαν την υπόθεση. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο,
για μία ακόμα φορά απογοητεύσαμε τους κκ. Γκιάτη και Κολλάτο.
Με την 2164/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιο-
δοσία) απορρίφθηκε η τριτανακοπή του ΕΦΚΑ για την ακύρωση της τροποποίησης
του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ που έλαβε χώρα το 2009. Ο ΕΦΚΑ ισχυρίστηκε ότι έχει
έννομο συμφέρον για την προσβολή της απόφασης της Γ.Σ. με την οποία αποφασί-
στηκε η τροποποίηση του καταστατικού, διότι τροποποιήθηκε και η καταστατική διά-
ταξη με την οποία οριζόταν ότι μετά τη διάλυση του σωματείου η περιουσία του θα
περιερχόταν στο ΤΑΠΙΛΤ και άρα σε εκείνο το χρονικό σημείο στο ΙΚΑ ως διάδοχό
του νομικό πρόσωπο. Η προσπάθεια αυτή του ΕΦΚΑ για ακύρωση της τροποποί-
ησης του καταστατικού που απέτυχε για τυπικούς λόγους με συνέπεια το απα-

ράδεκτο της συζήτησης το 2018, αυτή τη φορά απέτυχε λόγω έλλειψης εννόμου
συμφέροντος και συνεπώς απόρριψης της τριτανακοπής ως απαράδεκτης για το
λόγο αυτό.
Όπως χαρακτηριστικά κρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση, το τριτανακόπτον νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον, διότι ο ορισμός αυτού
ως αποδέκτη της περιουσίας, μετά τη διάλυση του σωματείου, με βάση το άρθρο 25
του καταστατικού, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του, δεν παρέχει σ’ αυτό
το νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα, το οποίο μπορεί να τύχει άμεσης και ενε-
στώσας δικαστικής προστασίας (…). Το νομικό αυτό πρόσωπο, έχει μόνο την ελπίδα
απόκτησης της περιουσίας μετά τη διάλυση και εκκαθάρισή του καθ’ ου η τριτανα-
κοπή σωματείου, η οποία (ελπίδα) δε δικαιολογεί και δε θεμελιώνει άμεσο έννομο
συμφέρον, με την έννοια του άρθρου 68 ΚΠολΔ.
Επιπλέον, απέτυχε και η προσπάθεια των κκ. Κολλάτου και Γκιάτη να στηρίξουν
αυτή την ενέργεια, καθώς οι πρόσθετες παρεμβάσεις τους κρίθηκαν απορριπτέες
ως απαραδέκτως ασκηθείσες.

Συνάδελφοι,
Ο ΣΥΙΛΤΕ και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα συνεχίσουν να χειρίζονται τα κορυφαία θέματα
του χώρου μας με απόλυτη νομιμότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, έχοντας απο-
καταστήσει την υπευθυνότητα του συνδικαλισμού στο χώρο της Ιονικής και όχι μόνο,
αλλά κυρίως αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων στο συνδικαλισμό.
Τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΙΛΤΕ έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τα
συμφέροντα όλων των Ιονικάριων και θα χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον προς
όφελος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων της Ιονικής Οικογένειας, με ορό-
σημο την πολυπόθητη συγχώνευση των συλλόγων του χώρου μας.
Άλλωστε βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την επίτευξη του μείζονος αυτού στόχου
αφού προχωρά η συλλογή αιτήσεων για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που θα
απομακρύνει την καταστροφική διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων, ώστε στη
συνέχεια να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του αιτήματος των απανταχού Ιονικά-
ριων για ένα σύλλογο που θα εκπροσωπεί το σύνολο της Ιονικής Οικογένειας.

Συνεχίζονται οι  διεκδικήσεις των αναδρομικών των μνημονιακών π ε ρ ι κοπώ ν ,  μ ε  πο λύ  μ ε γ ά λ ε ς
π ι θ α ν ότ η τ ε ς  δ ι κα ί ω σ η ς  γ ι α  το  δ ι ά σ τ η μ α  Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 5 - Μ ά ι ο ς  2 0 1 6 ,  μ ε τά  κα ι  α π ό  τ η ν  έ κδ ο σ η
τ η ς  α π ό φ α σ η ς  το υ  Στ Ε γ ι α  το  Ν .  Κα τ ρ ο ύ γ κα λο υ

Εν ολίγοις συνάδελφοι, 

Μετά από την επικοινωνία μας με το δρ. Παπακωνσταντίνου, σας ενημερώνουμε ότι *: 

Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την αντισυνταγματικότητα ορισμένων διατά-•
ξεων του Ν. Κατρούγκαλου (με οριακή πλειοψηφία 13-12) φαίνεται ότι μας επη-
ρεάζει ως προς τις διεκδικήσεις μας για τις μνημονιακές περικοπές, οι οποίες
παρακρατούνται από τα τέλη του 2012 μέχρι τις 31/12/18. 
Το διάστημα το οποίο διεκδικείται με μεγαλύτερες πιθανότητες η επιστροφή•
των αναδρομικών των μνημονιακών κρατήσεων είναι οι περίπου 11 μήνες
που μεσολάβησαν από την ημερομηνία της απόφασης του ΣτΕ τον Ιούνιο
2015 έως και την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016. 
Επειδή το ΣτΕ με τις προγενέστερες αποφάσεις του έτους 2015 δεν έδωσε ανα-•
δρομικότητα σε αυτές, η διεκδίκηση των αναδρομικών για προηγούμενο διά-
στημα, από τα τέλη του 2012 έως τον Ιούνιο του 2015, έχει μικρότερες
πιθανότητες δικαίωσης και η διεκδίκησή τους πλέον μπορεί να γίνει ουσια-
στικά μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
όπου θα φτάσει η υπόθεση μετά τα εθνικά δικαστήρια.
Το δε διάστημα μετά την ψήφιση του Ν. Κατρούγκαλου, δηλαδή από το Μάιο•
2016 μέχρι και 31/12/18 συγκεντρώνει ακόμα μικρότερες πιθανότητες, μιας
και μετά το Νόμο Κατρούγκαλου, οι παρακρατήσεις δεν κρίθηκαν αντι-
συνταγματικές από τις πρόσφατες αποφάσεις ΣτΕ. 

*Όλα αυτά με την επιφύλαξη της αναμονής της δημοσίευσης της πλήρους απόφασης
του ΣτΕ, προκειμένου να βγάλουμε οριστικά και ασφαλή συμπεράσματα. 

Είναι αυτονόητο βέβαια, ότι εμείς δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από καμία
διεκδίκηση, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος των μνημονιακών κρατή-
σεων από τέλος του 2012 μέχρι 31/12/18. Επειδή όμως οφείλουμε να είμαστε υπεύ-
θυνοι και ειλικρινείς απέναντί σας, σύμφωνα και με όσα προαναφέραμε, σας
ενημερώνουμε ότι το διάστημα που διεκδικείται με μεγαλύτερες πιθανότητες δι-
καίωσης από όσους συνάδελφους έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν
αγωγή, είναι οι περίπου 11 μήνες, από τον Ιούνιο 2015 μέχρι το Μάιο 2016. 
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης
των μνημονιακών περικοπών μπορείτε να το κάνετε απευθυνόμενοι στο Σύλλογό μας. 

Με σειρά αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δη-
μοσιεύθηκαν σήμερα (04.10.2019) κρίθηκαν ορισμένες διατάξεις του νόμου
4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») ως αντισυνταγματικές. Όσον αφορά την επί-
δραση των αποφάσεων αυτών επί των αγωγών μας για τη διεκδίκηση των μνημονια-
κών περικοπών επί των συντάξεων (νόμοι 4051/2012 και 4093/2012), δέον να
σημειωθούν τα εξής και υπό την επιφύλαξη της ενδελεχούς μελέτης του συνολικού
κειμένου των εν λόγω αποφάσεων: Με την υπ’ αριθμ. 1891/2019 απόφαση της Ολο-
μελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι είναι συνταγματικώς θεμιτή η
επιλογή του νόμου 4387/2016 να θεωρείται ως βάση επανυπολογισμού των κύριων
συντάξεων που καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του
νόμου αυτού (12.05.2016), το ύψος στο οποίο οι συντάξεις αυτές είχαν διαμορφωθεί
στις 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως αντισυνταγματικές με
τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Με βάση
την ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου δυσχεραίνεται πλέον ο δρόμος για τις αξιώσεις
των συνταξιούχων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 12.05.2016 και μετά.
Τούτο σημαίνει πρακτικά ότι οι διεκδικήσεις των μελών σας περιορίζονται πιθανό-
τατα, δυστυχώς, για το χρονικό διάστημα από 10.06.2015 έως την 12.05.2016 (ήτοι
περίπου 11 μήνες).
Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου, η οποία λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία μιας
μόλις ψήφου (13 έναντι 12) βασίζεται, όπως μπορεί να πιθανολογηθεί, στην πρόθεσή
του για τον περιορισμό, κατά το δυνατόν, σημαντικού μέρους των αναδρομικών που
διεκδικούν οι συνταξιούχοι, για επικαλούμενους λόγους δημοσιονομικής σταθερό-
τητας του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.   
Είναι σαφές ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας συνεχίζει τις δικαστικές διεκδικήσεις

της για όσα μέλη του Συλλόγου σας έχουν ήδη ασκήσει αγωγές, αξιώνοντας μάλιστα,
παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού, τις αναδρομικές περικοπές όχι μόνον
για το χρονικό διάστημα από 10.06.2015 έως 12.05.2016 αλλά και για το χρονικό
διάστημα των ετών 2012 έως και 2015. Είναι εξάλλου αυτονόητο ότι θα επιμείνουμε
στη διεκδίκηση του συνόλου των αναδρομικών για όλο το χρονικό διάστημα, περι-

λαμβανομένου αυτού που ακολουθεί τον «νόμο Κατρούγκαλου». 

Συνάδελφοι,

νωρίζετε πλέον ότι ο Σύλλογός μας αποτελεί την πλέον υπεύθυνη και έγκυρη πηγή
ενημέρωσής σας για όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο της Ιονικής. Πολλοί θα
πληροφορηθήκατε από τα ΜΜΕ για τη δημοσιοποίηση της περίληψης της απόφα-

σης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το λεγόμενο Ν. Κατρούγκα-
λου (Ν.4387/2016). Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται που τις περισσότερες φορές
αποπροσανατολίζουν και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, εμείς ήρθαμε σε συ-
νεννόηση με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει
αναλάβει τις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης των αναδρομικών περικοπών μέσω του Συλ-
λόγου μας και με την κάτωθι επιστολή μας ενημερώνει με σαφήνεια για το πώς επηρεάζει
η ως άνω απόφαση του ΣτΕ τις διεκδικήσεις μας για τις μνημονιακές περικοπές: 
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Συνάδελφοι,

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σας είχε ενημερώσει έγκαιρα ότι η τράπεζα θα προχωρούσε
σε συντεταγμένη διαδικασία εθελουσίας εξόδου. Πράγματι, η Alpha Bank ανα-
κοίνωσε Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου με την Εγκύκλιο 88/6.9.2019 που

διήρκησε από την 9/9/2019 μέχρι και 20/9/2019.
Σε γενικές γραμμές το σύνολο των παροχών δε διέφερε από αντίστοιχα προγράμματα
του παρελθόντος, ενώ δινόταν και η δυνατότητα της μακροχρόνιας άδειας έως και
5 έτη (sabbatical), παρέχονταν 4 έτη του ομαδικού ασφαλιστηρίου της AXA, καθώς
και το ποσό των 10.000 ευρώ για όσους χρειάζονται αυτασφάλιση.   

ΑΠοφΑΣΗ ΕυΘυΝΗΣ – ΑΠοφΑΣΗ ΖΩΗΣ
Δεκάδες συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα επικοινώνησαν μαζί μας και συνέρρευ-
σαν τις ημέρες της ισχύος του προγράμματος στα γραφεία του Συλλόγου μας για να
ενημερωθούν από τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους που ήταν στη διάθεση των
συναδέλφων, εξετάζοντας την προσωπική περίπτωση του καθενός. Θα θέλαμε μάλι-
στα να ευχαριστήσουμε θερμά την ασφαλιστική μας σύμβουλο συναδέλφισσα Μαρία
Φιλιπποπούλου η οποία ανέλαβε να εξυπηρετεί αδιάκοπα τους συναδέλφους καθη-
μερινά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, αναλύοντάς τα δεδομένα
τους προκειμένου να τους βοηθήσει να πάρουν τη σωστή απόφαση για τους ίδιους
και τις οικογένειές τους. 
Όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση - κάτι που θα ισχύει και στα μελλοντικά προ-
γράμματα εθελουσίας εξόδου - από την πρώτη στιγμή επιστήσαμε την απόλυτη προ-
σοχή στους συναδέλφους που ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην εθελούσια
έξοδο, πριν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής να έχουν φροντίσει προηγουμένως
να εξετάσουν λεπτομερώς και με ακρίβεια τις ασφαλιστικές τους προϋποθέσεις.
Λαμβάνοντας υπ’όψη μάλιστα το γεγονός ότι μετά την υποβολή της αίτησης,
δεν ήταν δυνατή η ανάκλησή της, τονίσαμε σε όλους ανεξαιρέτως ότι η απόφαση
για συμμετοχή στην εθελούσια έξοδο είναι Απόφαση Ευθύνης – Απόφαση Ζωής και
κάθε συνάδελφος που θα λάμβανε την απόφαση να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής
θα έπρεπε προηγουμένως να έχει εξαντλήσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις ασφα-
λιστικές και οικονομικές του προϋποθέσεις, καθώς είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευ-
μένο να λαμβάνει μέρος στην εθελούσια έξοδο συνάδελφος που δεν έχει ώριμες
συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Αυτή η επισήμανσή μας έχει ακόμα μεγαλύτερη βα-
ρύτητα μετά και την εμπειρία προηγούμενων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, που
παρά τις αντιρρήσεις των ασφαλιστικών μας συμβούλων, παρακολουθήσαμε συνα-

δέλφους να λαμβάνουν αυτήν την απόφαση ζωής ελαφρά τη καρδία με αποτέλεσμα
να έχουν περιέλθει πλέον σε τραγικό οικονομικό και οικογενειακό αδιέξοδο λόγω της
βεβιασμένης επιλογής τους.
Παράλληλα, επισημαίναμε σε κάθε συνάδελφο να συνυπολογίσει το γεγονός ότι τα
ασφαλιστικά δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, κάτι που
είναι πολύ πιθανό να συμβεί και το επόμενο διάστημα και επομένως κανείς δεν μπο-
ρεί να διασφαλίσει στους συναδέλφους που θα αναμένουν στα επόμενα έτη την
ωρίμανση των ασφαλιστικών τους προϋποθέσεων προκειμένου να συνταξιοδο-
τηθούν ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Πρόκειται για μία κατά-
σταση με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι πολλοί συνάδελφοι που αποχώρησαν με
την εθελούσια έξοδο του 2014 και δεν κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν αμέσως,
αφού το 2016 άλλαξε ο ασφαλιστικός νόμος.

οι εθελούσιες έξοδοι θα συνεχιστούν
Όσοι συνάδελφοι δε συμμετείχαν εν τέλει στο πρόσφατο πρόγραμμα εθελουσίας εξό-
δου πιστεύουμε ότι θα έχουν ξανά την ευκαιρία να σκεφτούν για την αυτήν τη μείζονα
απόφαση ζωής, καθώς θεωρούμε βέβαιο ότι οι διαδικασίες εθελούσιας εξόδου θα
συνεχιστούν και στο μέλλον, καθώς αποτελεί κεντρική στρατηγική των τραπεζών η
μείωση του προσωπικού και κατά συνέπεια του λειτουργικού τους κόστους.
Παράλληλα, λόγω των τεράστιων συσσωρευμένων προβλημάτων του τραπεζικού
τομέα στη χώρα μας, θεωρούμε ότι είναι αναπόφευκτες οι νέες συγχωνεύσεις των
τραπεζών που θα μεταβάλουν ριζικά το τραπεζικό τοπίο. Η δυσχερής θέση των τρα-
πεζών και τα δυσεπίλυτα διαρθρωτικά τους προβλήματα, το μείζον πρόβλημα των
κόκκινων δανείων και η εν γένει απουσία επαγγελματισμού και υπευθυνότητας στη
λειτουργία και διοίκησή τους, πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν αναπόδραστα σε νέες
συγχωνεύσεις στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, γεγονός που θα δημιουργήσει νέα
δεδομένα για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις τυχόν νέες εθελούσιες εξόδους.
Συνεπώς, συμβουλεύουμε όλους τους συναδέλφους που θα κληθούν και στο μέλ-
λον να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους σε μελλοντικά προγράμματα εθε-
λουσίας εξόδου, να συνυπολογίσουν όλους τους παράγοντες που αναφέραμε και
να αποφασίσουν με υπευθυνότητα και βεβαιότητα για την επιλογή τους κατόπιν
ωρίμου σκέψεως.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον τραπεζικό χώρο
με απόλυτη υπευθυνότητα και θα σταθεί αρωγός στους συναδέλφους όποτε το χρει-
αστούν, καθώς βέβαια μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογό μας για όποια σχετική
απορία και πληροφορία επιθυμείτε.

«Εθελούσια» έξοδος υπό αφόρητες πιέσεις γίνεται;

ΔΔ ΕΕ   ΓΓ ΙΙ ΝΝ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΙΙ !!
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

πως γνωρίζετε, την Παρασκευή 20/9/2019 έληξε το πρόγραμμα εθελουσίας εξό-
δου που είχε ανακοινώσει η τράπεζα. Όπως επιβεβαιώνεται από διευθυντικά
στελέχη της τράπεζας, ο στόχος που είχε τεθεί υπερκαλύφθηκε κατά πολύ από

τις αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και κάποιες από αυτές πιθανότατα δεν θα
γίνουν αποδεκτές, αναδεικνύοντας βέβαια τις αντιφάσεις και την απουσία σωστού σχε-
διασμού από τα αρμόδια στελέχη της τράπεζας, αφού βέβαια για έναν εργαζόμενο που
υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα η οποία δε θα γίνει δεκτή, είναι λογικό
αυτή η εξέλιξη να επηρεάσει την αρμονική λειτουργία της εργασίας του. 
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με καταγγελίες μελών του Συλλόγου μας και άλλων συνα-
δέλφων, η διοίκηση άσκησε και αυτή τη φορά πιέσεις σε εργαζόμενους, που δεν δήλω-
σαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, προκειμένου να αποχωρήσουν με την εθελούσια
έξοδο, στοχεύοντας επιλεκτικά όσους τόλμησαν να προσφύγουν δικαστικώς (ακόμη
και αν δικαιώθηκαν), εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας/αναπη-
ρίας (οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους - τους λεγόμενους «αδύναμους κρίκους») και
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. 

Προφανώς, αυτή είναι η έννοια της «εθελουσίας» εξόδου σύμφωνα

με την τράπεζα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εθελούσια έξοδος υπό αφό-

ρητες πιέσεις δε γίνεται!
Βέβαια, δεν... πέφτουμε και από τα σύννεφα, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που η τρά-
πεζα χρησιμοποιεί τέτοιους μεθόδους και δυστυχώς πιστεύουμε ότι δε θα είναι και η
τελευταία. Ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να στέκεται στο
πλευρό όλων των μελών του και των συναδέλφων και σε καμία περίπτωση δε θα αφή-
σουμε να περάσουν οι απαράδεκτες τακτικές κάθε είδους πιέσεων υπό το πέπλο του
προγράμματος της εθελουσίας εξόδου.
Καλούμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δέχονται πιέσεις, να
απευθυνθούν στο Σύλλογό μας ώστε να νιώσουν αρχικά ότι δεν είναι μόνοι και εν
συνεχεία, συντονισμένα να ανατρέψουμε τα απαράδεκτα φαινόμενα που επικρατούν
στην τράπεζα.

Ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  η  ε θ ε λ ο ύ σ ι α  έ ξ ο δ ο ς  α π ό  τ η ν  τ ρ ά π ε ζ α  ( 9 - 2 0  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ )  Ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  η  ε θ ε λ ο ύ σ ι α  έ ξ ο δ ο ς  α π ό  τ η ν  τ ρ ά π ε ζ α  ( 9 - 2 0  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ )  
Ο Σύλλογός μας συνέδραμε εκατοντάδες συ-

ναδέλφους ώστε να αποφασίσουν με σύνεση και
υπευθυνότητα για αυτήν την ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ 

Οι εθελούσιες έξοδοι θα συνεχιστούν εν όψει
των συγχωνεύσεων και των αναδιαρθρώσεων
των τραπεζών

A N A ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  6
ην Παρασκευή 27/9/19 οι δι-
καιούχοι χήρες-οι που συνταξιο-
δοτήθηκαν από 16/5/2016 και

εντεύθεν, σύμφωνα με το Ν.4611/2019
από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έλαβαν με
ξεχωριστή πίστωση - η οποία προηγή-
θηκε της τακτικής - τη διαφορά της
σύνταξης ενός μήνα (του Οκτωβρίου).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από
το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ ,
οι πιστώσεις των αναδρομικών για τους
υπόλοιπους μήνες (δηλαδή από 27/5/19
έως και 30/9/19) θα γίνουν με τη σύν-
ταξη του Νοεμβρίου, δηλαδή στα τέλη
του Οκτωβρίου.
Στο συνολικό ποσό βέβαια του τετραμή-
νου το οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι
πιθανόν να υπάρξουν μικρές αποκλί-
σεις, λόγω της διαφοράς του φόρου. Το
ύψος του ποσού των διαφορών που θα
προκύψουν και που θα πρέπει να ανα-
μένετε να πιστωθεί όλοι όσοι ανήκετε σε
αυτή την κατηγορία, δηλαδή δικαιοδό-
χοι συντάξεων χηρείας από 16/5/2016
και εντεύθεν, θα κυμανθεί από 500 έως
και 1.500 ευρώ περίπου. Δηλαδή διαφο-
ρές ποσοστών για ένα τετράμηνο περί-
που από 27/5/2019.
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι
όσοι δεν έχουν γνώση των ασφαλιστι-
κών θεμάτων δεν πρέπει να επιχει-
ρούν την αποσπασματική ενημέρωση
των συναδέλφων μας γιατί εκτίθενται
και κυρίως προκαλούν σύγχυση
στους συνταξιούχους συναδέλφους
μας. 
Η «ενημέρωση» του κυρίου Κολλάτου
στο συγκεκριμένο θέμα δεν είχε καμία

σχέση με την πραγματικότητα, αφού
όταν τη δημοσίευσε δεν είχαν ακόμα
αναπροσαρμοστεί οι συντάξεις χη-
ρείας, δεν είχε πραγματοποιηθεί
ακόμα ο υπολογισμός των αυξήσεων
που δικαιούστε και ασφαλώς δεν είχε
γίνει πίστωση σε κανέναν δικαιοδόχο
από 16/5/2016 σύνταξης χηρείας ανα-
δρομικών, πολλώ δε μάλλον των
ποσών που ανέφερε ο συγκεκριμένος
κύριος, παραπληροφορώντας τους
ενδιαφερόμενους συναδέλφους και
δημιουργώντας σύγχυση από ανευθυ-
νότητα, άγνοια και επιπολαιότητα.  
Όσο για τις συντάξεις χηρείας οι οποίες
έχουν απονεμηθεί μέχρι και τις
15/5/2016 και έχουν υπολογιστεί σύμ-
φωνα με το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ
στο 60% της σύνταξης του θανόντα και
επειδή γι’ αυτές δεν γίνεται μνεία στο
νέο νόμο 4611/2019, ο σύλλογός μας
έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις προκειμέ-
νου να διαπιστώσει εάν υπάρχει νομική
βάση και τρόπος διεκδίκησης για ανα-
προσαρμογή και αυτού του ποσοστού
στο 70%, μιας και το ταμείο μας πλέον
έχει συγχωνευτεί στον ΕΦΚΑ.
Θα σας τονίσουμε για μία ακόμα φορά,
για το δικό σας συμφέρον, να μη δίνετε
σημασία σε αυτούς που έχουν πλήρη
άγνοια για τα ασφαλιστικά μας θέματα.
Να παραμένετε συντονισμένοι στην
ιστοσελίδα μας και να διαβάζετε την
εφημερίδα μας για έγκυρη και υπεύθυνη
ενημέρωση, ενώ βέβαια είμαστε πάντοτε
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχε-
τική πληροφορία στα τηλέφωνα του
συλλόγου μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με  την πίστωση των συντάξεων χηρε ίας που
συνταξιοδοτήθηκαν από 16/5/2016 και  εντεύθεν σύμφωνα με  το
Ν.4611 /2019 από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Λίγες εκατοντάδες μέτρα από το εμπορικό, τουριστικό κέντρο της πρω-
τεύουσας, ξετυλίγεται η πιο ανθρώπινη μορφή του παζαριού της Αθήνας...

ε  απόσταση  αναπνοής
από το πολύβουο,  κοσμο-
πολ ίτ ικο Γκάζι κα ι  δ ίπλα

στις  εγκαταλελειμμένες  σκαλω-
σιές του παράνομου Mall των πο-
λυεθνικών που είχε σκοπό να
απλώσει  τα  πλοκάμια της  «αγο-
ράς για τους λίγους» στη βιομη-
χανική ζώνη του Ελαιώνα,
βρίσκεται μία δ ιαφορετ ική προ-
σέγγιση της  αγοράς «για  τους
πολλούς» . . .
Στη βιομηχανική περιοχή του Ελαιώνα κάθε Σαββα-
τοκύριακο παίρνει σάρκα και οστά ένα διαφορετικό,
«πολυεθνικό Mall των αδύναμων», που προωθεί την
αυτοδιαχείριση, την αλληλεγγύη και τη συλλογική
δράση. Ένας χώρος που αναμειγνύονται άνθρωποι
κάθε λογής κουλτούρας, γλώσσας, χρώματος, θρη-
σκεύματος και φυλής. Εξ άλλου η γλώσσα των αριθ-
μών είναι παγκόσμια... Εδώ χωράνε όλοι, σε
αντίθεση δηλαδή με ό,τι αντιπροσωπεύει το πραγ-
ματικό Mall των πολυεθνικών που προωθεί τον
κενό, καταναλωτικό τρόπο ζωής, το οποίο βέβαια
αν είχε προχωρήσει, είναι βέβαιο ότι θα είχε ισοπε-
δώσει σαν οδοστρωτήρας αυτούς τους ανθρώπους
που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο και τους
δίνεται η δυνατότητα σε αυτό το χώρο να βγάζουν
το ψωμί τους για να επιβιώσουν...

Επισκεφθήκαμε το “Μεγάλο Παζάρι των Αθηνών”
(που απαρτίζεται από δεκάδες μικρά παζάρια που
απλώνονται σε ένα πολύ μεγάλο χώρο της βιομηχα-
νικής ζώνης), για να διαπιστώσουμε από κοντά τους
ρυθμούς του, να ζήσουμε τους ανθρώπους του, να
μιλήσουμε μαζί τους, να αφουγκραστούμε τις σκέ-
ψεις και τις ανησυχίες τους και να σας το παρουσιά-
σουμε. 

Μ ί α  πο λύ χ ρ ω μ η ,  πο λυ ε θ ν ι κ ή ,  
σ υ λ λο γ ι κ ή σ ύ ν α ξ η  
Από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου και της Κυριακής, οι αυτοσχέδιοι πάγκοι στή-
νονται, οι πραμάτειες με ό,τι μπορεί να φανταστεί
κανείς απλώνονται και το... παζάρι αρχίζει! Δίπλα
στη δομή στέγασης για τους πρόσφυγες στον Ελαι-
ώνα, ο χώρος ζωντανεύει από τη βοή που δημιουρ-
γούν οι μικροπωλητές, οι αγοραστές, οι συλλέκτες
που ψάχνουν εναγωνίως, τα παιδάκια κάθε φυλής
που τριγυρνούν και παίζουν μαζί μέσα στις λάσπες...

Εντυπωσιακό επίσης το γεγονός πως ο κόσμος που
επισκέπτεται το παζάρι είναι μια πολυσυλλεκτική
κατηγορία ανθρώπων. Μπορείς να συναντήσεις
άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, ηλικιών αλλά και οι-
κονομικής κατάστασης. Επίσης διαφέρουν οι λόγοι
επίσκεψης: μπορεί κάποιος να ψάχνει κάτι συγκεκρι-
μένο, ένας άλλος να εύχεται να ανακαλύψει κάποιο
κρυμμένο μικρό θησαυρό -κάτι διόλου απίθανο- και
κάποιος απλά να κάνει τη βόλτα του χαζεύοντας...

Οι μικροπωλητές χαμογελαστοί και ευγενικοί οι πε-
ρισσότεροι, αλλά “κουμπωμένοι” αφού έχουν
μάθει σε όλη τους τη ζωή να βρίσκονται στο κοινω-
νικό περιθώριο. Είναι οι παλιατζήδες, οι εξερευνητές
του ανεκτίμητου, του αντικειμένου που κάποιος
«βαρέθηκε» να χρησιμοποιεί, που ίσως χάλασε ή
ίσως πάλιωσε και βγήκε εκτός εποχής. Ο καθένας
από εμάς τους έχει πετύχει να περιπλανιούνται
στους δρόμους της Αθήνας, συνήθως κουβαλώντας
μαζί τους ένα καρότσι του σούπερ-μάρκετ και μα-
ζεύοντας ό,τι θεωρούν πως θα μπορέσουν να που-
λήσουν. Δεν τους αρέσουν τα μαγνητόφωνα και οι
φωτογραφίες, φοβούνται ότι, όπως τόσες και τόσες
φορές στο παρελθόν, μπορεί να τους φερθούν

άσχημα. Η περιήγησή μας όμως, η προσωπική κου-
βέντα και η άμεση επαφή δεν πάνε χαμένες. Βρί-
σκουμε κάποιους που προθυμοποιούνται να μας
μιλήσουν και να μας πουν πώς βιώνουν οι ίδιοι αυτό
το Μεγάλο Παζάρι: 

Μία μεσήλικη κυρία από τη Ρουμανία – η πρώτη που
με μικρό δισταγμό αποφάσισε να αφήσει στην άκρη
τις αντιστάσεις της στα κελεύσματά μας, αλλά θέ-
λοντας να κρατήσει την ανωνυμία της:  «Δεν έχω
πολύ καιρό που έρχομαι, ένα χρόνο περίπου. Εί-
μαστε όλοι φτωχοί μικροπωλητές, όλη τη βδο-
μάδα τριγυρνάμε στους δρόμους και πιο σπάνια
πάμε σε σπίτια που γίνονται μετακομίσεις και μας
ζητούν να τα αδειάσουμε. Οι περισσότεροι που
έρχονται είναι φτωχοί που πουλάνε και αγορά-
ζουν τα πάντα. Βέβαια μας εξέφρασε και το παρά-
πονό της ότι «τελευταία δεν υπάρχει πολλή
κίνηση, λόγω καλοκαιριού, αλλά εμείς την άδεια
την πληρώνουμε κανονικά»...

Η περιήγησή μας συνεχίζεται και συναντάμε τον Δη-
μήτρη από την Αλβανία: «Είμαι πολλά χρόνια στα
παζάρια. Παλιά ήμουν στον Πειραιά, αλλά οι
Αρχές μας έδιωξαν από εκεί... Τελευταία δεν υπάρ-
χει πολλή κίνηση. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, είμαστε
φτωχοί, τα μαζεύουμε από τους δρόμους, από τα
σκουπίδια, δεν είναι κλεμμένα (και τα περισσότερα
είναι εμφανές ότι δεν είναι, για όλα δεν παίρνουμε κι
όρκο...). Όλες οι οικογένειες εδώ βγαίνουν στους
δρόμους και πάνε σε σπίτια όλη τη βδομάδα για
να μπορέσουν να εντοπίσουν την πραμάτεια
τους. Πρέπει να τα πλύνουμε, να τα τακτοποι-
ήσουμε, θέλει πολλή δουλειά για να τα παρουσιά-
σουμε εδώ το Σαββατοκύριακο, για αυτό και δεν
προλαβαίνουμε το παζάρι να είναι κι άλλες
μέρες». Ο Δημήτρης είναι από αυτούς που μας μίλη-
σαν για τα προβλήματα που υφίστανται και μεταξύ
των μικροπωλητών. Ο ίδιος θα ήθελε το παζάρι να
γίνεται σε ένα μεγαλύτερο και πιο περιποιημένο
χώρο, αλλά δυστυχώς δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.

Λίγο πιο δίπλα η συζήτηση με τον Πέτρο από την
Αλβανία ξεφεύγει από το πλαίσιο του παζαριού και
μας εντυπωσιάζει με την ώριμη (που συμβαδίζει με
την ηλικία) σκέψη του: «Στο παζάρι υπάρχει από-
λυτη ασφάλεια για όσους έρχονται εδώ. Να το
προβάλλετε, να έρχονται οι άνθρωποι, είναι για
όλους και εμείς θα μπορούμε να βγάζουμε ένα με-
ροκάματο, ένα κομμάτι ψωμί. Δε χρειάζεται κάτι
περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που έχουν
πολλά λεφτά και δέκα σπίτια. Ένα σπίτι χρειάζε-
ται ο καθένας και όλοι θα έπρεπε να έχουν από
ένα. Μία είναι η ζωή...» μας λέει και μας αποστομώ-
νει... Αφού ποζάρει χαμογελαστός, μας αποχαιρετά
και μας εύχεται καλό δρόμο.

Η μεγαλύτερη έκπληξή μας έρχεται στη συνέχεια
όταν συναντάμε τον Αχμέτ, ο οποίος αποδεικνύεται
συνταξιούχος συνάδελφός μας από την Εμπορική :
«Εδώ υπάρχει ασφάλεια. Μπορείτε να βρείτε τα
πάντα κυριολεκτικά! Αλληλεγγύη έχουμε εδώ»
μας τονίζει. Αυτό είναι που προτάσσουν όλοι, αφού
αυτοδιαχειρίζονται το χώρο και τον «πονάνε». Μά-
λιστα δεν παραλείπει να μας ρωτήσει... τι γίνεται και
με τα αναδρομικά...

Η βόλτα μας συνεχίζεται και η ώρα περνά. Τη Βαγγε-
λιώ τη βρίσκουμε όταν πλέον έχει αρχίσει να μα-
ζεύει... «Μέχρι μεσημέρι καθόμαστε, αναλόγως και
την κίνηση. Σήμερα δεν έχει πολλή κίνηση». 

Η Πολιτεία απουσιάζει
Όσοι έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό σίγουρα θα
έχετε περιπλανηθεί σε κάποιες από τις υπέροχες
υπαίθριες αγορές. Περιποιημένες και καθόλα νόμι-
μες, δίνουν τη δυνατότητα στους μικροπωλητές να
έχουν μεροκάματο και να ζουν αξιοπρεπώς. Το αί-
τημα είναι κι εδώ το ίδιο, ώστε να αναπτυχθεί ακόμα
περισσότερο το παζάρι και να αποκτήσει χαρακτη-
ριστικά που θα ελκύουν περισσότερο κόσμο. Δεν
είναι τυχαίο πως όλοι μας τόνισαν ότι πληρώνουν
για την άδεια να συμμετέχουν στο παζάρι. Αυτό που
ζητούν οι μικροπωλητές είναι η μέριμνα της Πολι-
τείας για να καταστεί το παζάρι ένας προσιτός σε

To “Μεγάλο Παζάρι” των Αθηνών
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όλους θεσμός. Εξ άλλου, για
τους ίδιους είναι θέμα επιβίω-
σης: «δε βγάζουμε λεφτά από
αυτή τη δουλειά, το κάνουμε
για να ζήσουμε εμείς και οι οι-
κογένειές μας». 

Οι απλοί μικροπωλητές παρα-
δέχονται, με πικρία, ότι δεν
είναι όλα ρόδινα και δημιουρ-
γούνται συχνά προβλήματα και
υφίσταται «αντιπαλότητα» με-
ταξύ των ανά τόπους παζα-
ριών. Είναι περήφανοι που
λειτουργούν αυτούς τους χώ-
ρους με αυτοδιαχείριση και
συλλογική δράση, αλλά θα ήθε-
λαν να καμφθούν οι όποιες δια-
φορές και να μπορούν να
συντονίσουν τις ενέργειές τους
ώστε να γίνει η φωνή τους πιο
δυνατή. Βλέπετε ακόμα και στα
παζάρια, όπως και σε κάθε
πτυχή της κοινωνίας, η συλλο-
γική δράση είναι απαραίτητη.

Γκρεμίστε τους 
μύθους σας.. .
Για κάποιους πολύχρωμα, πολύβουα, διασκεδα-
στικά. Για άλλους ίσως αντιαισθητικά. 

Σε κάθε περίπτωση, μία βόλτα στο «Μεγάλο Παζάρι
της Αθήνας» αποκαλύπτει μία πτυχή της πόλης που
πολλοί αγνοούν, ακριβώς γιατί συχνά κρύβεται
«κάτω από το χαλί», αφού η οικονομική κρίση και
οι αυξανόμενοι μετανάστες και πρόσφυγες έχουν
αυξήσει δραματικά τον αριθμό των παλιατζήδων. 

Και να είστε σίγουροι ότι η πραγματικότητα δεν έχει
καμία σχέση με ό,τι φαντάζεται ο περισσότερος κό-
σμος: σε κανένα σημείο δε νιώσαμε απειλή - αντί-
θετα νιώθαμε απόλυτα ασφαλείς, εισπράξαμε πολλά

χαμόγελα, γεμίσαμε με εικόνες
ανθρωπιάς, ενώ βέβαια σε ένα
παζάρι δεν μπορεί παρά να
υπάρχουν ευκαιρίες για όλους
και σε κάθε είδος, σε τιμές που
δεν φαντάζεστε! Η όλη διαδικα-
σία παραπέμπει σε ένα είδος άμε-
σης ανακύκλωσης, όχι μόνο
υλικών, αλλά και ιστορίας και
ιδεών... 

Ωστόσο,  ό,τι και να διαβάζει κα-
νείς σε ένα φύλλο χαρτί δεν μπο-
ρεί να αποτυπώσει την αίσθηση
που δημιουργεί αυτό το μονα-
δικό «ταξίδι» σε αυτόν τον τόσο
κοντινό, αλλά ολότελα διαφορε-
τικό κόσμο. Είναι μια εμπειρία
που πρέπει να βιωθεί και πι-
στέψτε μας, είναι δύσκολο να
γίνει μόνο μία φορά...

Τα παζάρια είναι πολλά και
απλωμένα και δύσκολα θα κα-

ταφέρετε να τα γυρίσετε όλα σε
μία μέρα. Οπλιστείτε με κουρά-
γιο, υπομονή, αλλά και τη γλυκιά
προσμονή του διαφορετικού.
Να... έχετε τα μάτια σας 14 για τις

ευκαιρίες που πιθανώς να είναι κρυμμένες σε κά-
ποιες γωνιές των παζαριών (μάλιστα για τους συλ-
λέκτες, η συμβουλή μας είναι να φτάσετε πολύ νωρίς
το πρωί, καθώς τα εμπορεύματα αξίας φεύγουν
γρήγορα) και ξεκινήστε για μία βόλτα ένα Σαββατο-
κύριακο πρωί σε έναν παράλληλο κόσμο από το
δικό μας, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το κέντρο
της πόλης, στο Μεγάλο Παζάρι των Αθηνών και δε
θα χάσετε, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος Φιλιπ-
πόπουλος που είναι τακτικός επισκέπτης και έχει
μείνει πάντα απόλυτα ευχαριστημένος από τις αγο-
ρές του!

Και μην ξεχνάτε το χρυσό κανόνα κάθε παζαριού : 

στο παζάρι, θέλει παζάρι!

Πετύχαμε τη Βαγγελιώ όταν πλέον μάζευε, αφού η ώρα

της αποχώρησης εξαρτάται από την κίνηση στο παζάρι

Εδώ υπάρχει ασφάλεια. Αλ-
ληλεγγύη έχουμε εδώ! Μπο-
ρείτε να βρείτε τα πάντα!
μας τονίζει ο Αχμέτ, συνάδελφός μας
από την Εμπορική

Με παλαιότερο δημοσίευμά μας σας είχαμε ενημερώσει
σχετικά με τις ενέργειες του Συλλόγου μας για την επίλυση
των προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί στη διαδικα-
σία έκδοσης αποφάσεων συνταξιοδότησης από τον
ΕΦΚΑ με αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη
συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας.
Συγκεκριμένα, μετά την ψήφιση του Νόμου 4387/2016, ο
ΕΦΚΑ (ΤΑΠΙΛΤ) έχει σταματήσει την έκδοση αποφάσεων
με αναστολή καταβολής της σύνταξης για τους ασφαλι-
σμένους (κυρίως πριν το 1983 και μητέρες ανηλίκων) που
έχουν συμπληρώσει τη χρονική προϋπόθεση ασφάλισης,
αλλά δεν έχουν ακόμα το όριο ηλικίας και συνεπώς οι συ-
νάδελφοι-μέλη μας που συγκαταλέγονται στην παρα-

πάνω κατηγορία αδυνατούν να λάβουν άμεσα το εφά-
παξ, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν
αντίκειται σε κανένα νόμο και παλαιότερα δε συναντούσε
καμία δυσκολία.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ (τόσο προφορικές όσο και με τη σχετική επιστολή
υπ’αριθμ. 7-8.1.19 προς τον τότε Διοικητή του ΕΦΚΑ)
και τις διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει από τους αρμόδι-
ους, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία
απάντηση σχετικά με το αυτό το θέμα και βέβαια δεν έχει
δοθεί καμία λύση.
Επειδή αυτό το θέμα δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια
στα μέλη του Συλλόγου μας που αποχώρησαν - και

αποχωρούν - με τις εθελούσιες εξόδους της Alpha
Bank γνωρίζοντας ότι δικαιούνται σύνταξη με αναστολή
και συνεπώς την άμεση καταβολή του εφάπαξ που δι-
καιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε
νέα επιστολή (34-16.9.19) προς όλους τους αρμόδιους
φορείς προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες ώστε να προχωρήσει η έκδοση των αποφάσεων
των εν θέματι συντάξεων.
Γνωρίζουμε μάλιστα ότι ορισμένα από τα μέλη μας που
έχουν αποχωρήσει με προηγούμενες εθελούσιες εξόδους
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και περιμένουν να
λάβουν εναγωνίως το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται
και επομένως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την επί-
λυση αυτού του προβλήματος.
Ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρ-
ξει λύση σε αυτό το ζήτημα και καλούμε όσους συναδέλ-
φους συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία να
επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας προκειμένου να λά-
βουν πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουν.

Νέα επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τον ΕΦΚΑ για να λυθεί το πρόβλημα

που έχε ι  παρουσιαστε ί  σε  μέλη του Συλλόγου μας σχετ ικά με  την έκδοση

αποφάσεων συνταξ ιοδότησης  με  αναστολή  καταβολής  της  σύνταξης

μέχρι  τη  συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλ ικ ίας
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Δικαστικές αποφάσεις
ΚΑρΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧρΗΣΤοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 6389/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2009και
του επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
ποσού 9.101,56 ευρώ νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης το ποσό των 1.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600
Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΚουΜΗ ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 6388/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βασιλική έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007και της
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
5.480,97 ευρώ νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης το ποσό των 1.000 Ευρώ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 750 Ευρώ.Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΨΑρΕλλΗΣ ΞΕΝοφΩΝ
Με την υπ΄ αριθμ. 265/2019 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο –προερχόμενος από την πρώην Τρά-
πεζα Πίστεως- συνάδελφος Ξενοφών έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2010και του επιδικάσθηκαν οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 1.989,84 ευρώ νο-
μιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης
το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 800 Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤρΑΤΙΔΑΚΗ ΕλΕΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 671/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συναδέλφισσα
Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
40.344,22 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 500 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικη-
γόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης. 

φΩΣΚολου ΖΑΜΠΕΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1515/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ζαμπέτα έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2007και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
3.433,02 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 430 Ευρώ.Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩρΓΑλΑ ΑΝΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 5984/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Άννα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 42.613,80€
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 2.000 Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΝΕλλΕΑ φΩΤουλΑ
Με την υπ’ αριθμ. 632/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Φωτούλα έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2007και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές ποσού 10.178,74 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρημα-

τική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 420
Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΓΑρΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4872/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Αντώνης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2006και ότι του οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 34.736,71 ευρώ νο-
μιμοτόκως και του επιδικάσθηκε για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής του βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 350 Ευρώ.Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΓΝΑΤΙου φΩΤΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4872/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο –προερχόμενος από την πρώην Τράπεζα Πίστεως-
συνάδελφος Φώτης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευ-
θυντή από 1.1.2007και του επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μι-
σθολογικές διαφορές ποσού 38.711,31 ευρώ νομιμοτόκως και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των 2.000
Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
του δαπάνη 600 Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγό-
ρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΕρΖουΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1270/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ανέστης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2010 και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως,
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000
€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 400 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νι-
κόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑυροΕΙΔΗ ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 2321/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βασιλική έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2009 και
της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
ποσού 8.156,25 ευρώ νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500
Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΑΓΙΑΝΝοΠουλοΣ ΘΕοΔΩροΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 799/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θεόδωρος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2007 και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως,
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000
€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 400 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νι-
κόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΣολΙΑΚου φΑΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 5759/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Φανή έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2005και της επι-
δικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
5.350,20 ευρώ νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 Ευρώ.Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑρΚΑΣ ΠΑΝΤΕλΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4718/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παντελής έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007και του επιδι-
κάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
10.124,63 ευρώ νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής του βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 Ευρώ.Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΘουλΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2399/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010 και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
1.895,31 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 5.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-

σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300 Ευρώ.Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑλΑΚΙΑρΗ ΒουλΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 6390/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βούλα έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008και της επιδικάσθηκαν
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 2.910,42 ευρώ
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
το ποσό των 1.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 550 Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑΝΑρουΔΗΣ ΑλΕΞΑΝΔροΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1558/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Αλέξανδρος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2010και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές ποσού 7.139,97 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρημα-
τική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 350
Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑλοφΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 245/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ιωάννα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 439,06
ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 Ευρώ.Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΕρΕΤΣου ΣοφΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 5300/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Σοφία έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2010και της επιδικάσθηκαν
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 2.546,35 ευρώ
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΠοΔΙΣΤρΙΑ-ΣΑΚΑρΕλΗ ΙΓΝΑΤΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2003/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ιγνατία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2011και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 2.272,19
ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης 1.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 200 Ευρώ.Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑλΙΚΑρΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1443/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2009και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
3.898,18 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300 Ευρώ.Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚορΝΑρΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2145/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Καίτη έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2009και ότι του οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.898,18
ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης 500 Ευρώ νομιμοτόκως και για διαφορά μεταξύ δι-
καιούμενης αποζημίωσης του εδ. α΄ άρ. 8 Ν. 3198/1955 (50%
αποζημίωσης απόλυσης) και καταβληθείσας αποζημίωσης του εδ.
β’ (40% αποζημίωσης απόλυσης) το ποσό των 3.819, 84 Ευρώ
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 200
Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΑΜουΣΑλΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 814/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Χριστίνα έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
2.385,14 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 250 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
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Αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι με
την όμορφη εκδρομή μας στην
Αίγινα (Κυριακή 15/9)

Έναρξη της θεατρικής σεζόν με  την παράσταση 

«ΩΝΑΣΗΣ – ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ» 
Θέατρο «ΠΑΛΛΑΣ» την Παρασκευή 22/11 στις 20:30 μ.μ.

Ειδική προσφορά για τα
μέλη μας για θέσεις στο
κέντρο της πλατείας!!!

24 € (αρχική τιμή 30)
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Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  !
«ΚΙ ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗ…
ΣΑΛΟΝΙΚΗ»

της Μιμής Ντενίση
στο «ΘΕΑΤΡΟΝ»
του Κέντρου Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος»

«MAΡΙΚΑ»
με τη Νένα Μεντή

στο θέατρο «Χώρα»
βασισμένο στη ζωή της 
Μαρίκας Κοτοπούλη


