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Το γεγονός ότι έχουμε ζήσει πρωτόγνωρες κατα-

στάσεις τους τελευταίους μήνες είναι περιττό να

αναλυθεί, αφού το βίωσε ο καθένας από εμάς.

Ωστόσο, ο Σύλλογός μας προσπάθησε από την

πρώτη στιγμή να κοιτάξει και να αναδείξει την

ευρύτερη εικόνα και να διαμηνύσει τις ακραίες

συνέπειες των πρωτόγνωρων αυτών καταστά-

σεων, προειδοποιώντας για ένα νέο, σαρωτικό

κύμα οικονομικής κρίσης, αφού πλέον βρισκόμα-

στε ενώπιον δεύτερου lockdown που θα επιφέρει

ακόμα πιο δραματικές, οικονομικές συνέπειες.

Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε σε ακραία δρα-

ματικές συνέπειες στον τομέα της οικονομίας,

ουσιαστικά μιλάμε για τη μία όψη του νομίσμα-

τος, αφού η άλλη είναι η επερχόμενη ανθρωπι-

στική κρίση…

Δυ σ β ά σ τα κ τ η  γ ι α  το υ ς  α δ ύ να μ ο υ ς  
η  δ ε ύ τ ε ρ η  « σ ε ρ ί  κ ρ ί σ η »

Η χώρα μας ειδικά, εξερχόμενη μετά βασάνων από
την προηγούμενη δεκαετή κρίση, είναι ακόμα
άκρως ευάλωτη στα οικονομικά σκαμπανεβάσματα
και οι δεδομένες, φετινές απώλειες από τη «βαριά
μας βιομηχανία», τον τουρισμό, είναι δυστυχώς βέ-
βαιο ότι θα έχουν δυσβάστακτες συνέπειες στην οι-
κονομία μας. 

Τα βάρη αυτών των συνεπειών διαχρονικά τα επω-
μίζονται δυσανάλογα οι πλέον ευπαθείς ομάδες και
δυστυχώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή η θλιβερή
πραγματικότητα δε θα αλλάξει ούτε τώρα…

Την τραγωδία της Ελλάδας, με την πρωτοφανή μεί-
ωση ΑΕΠ και απώλειας θέσεων εργασίας στην ευρω-
παϊκή ιστορία εν καιρώ ειρήνης, διαδέχεται τώρα η
κρίση του κορωνοϊού. Τα ξεχαρβαλωμένα θεμέλια
της χώρας μας και η καταρρακωμένη ψυχολογία των
ευάλωτων ομάδων πολύ φοβάμαι ότι δε αντέξουν.

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ η
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Αν ε ρ γ ί α  +  Α πο υ σ ί α  Στ ή ρ ι ξ η ς  =
Ε γ κ λ η μ α τ ι κότ η τα
Αλληλεγγύη + Θεσμική Στήριξη =
Έ ξο δ ο ς  α π ό  τ η ν  κ ρ ί σ η
Ε ί ν α ι …  « α π λ ά  μ α θ η μ α τ ι κ ά » ,
δ ι α λ έ γ ο υ μ ε  κ α ι  π α ί ρ ν ο υ μ ε …  

Με ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ, ΑΝΕΞΗΓΗΤΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣΜε ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ, ΑΝΕΞΗΓΗΤΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
κράτησαν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδακράτησαν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα!!

Επανενεργοποιήθηκε η 
ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης
των ενημερωτικών σημειωμάτων

συντάξεων του 2019

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ : αναδρομικά

στους συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω

των 1.000 ευρώ καθόσον κρίθηκαν μη νόμιμες

οι περικοπές των συντάξεων των μνημονιακών

νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό

διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως

το Μάιο του έτους 2016

Εντός του Οκτωβρίου θα δοθούν τα
αναδρομικά στους δικαιούχους

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα συνεχίσει  να
διεκδικεί  τα αναδρομικά από το 2012

Επανυπολογισμός και  ανα-
δρομικά για όσους συνταξι -
ούχους έχουν πάνω από 30
έτη ασφάλισης

γγ ιι αα   ττ οο   ΣΣ ύύ λλ λλ οο γγ οο   ΣΣ υυ νν ττ αα ξξ ιι οο ύύ χχ ωω νν   

κκ αα ιι   ττ οο   χχ ώώ ρρ οο   ττ ηη ςς   ΙΙ οο νν ιι κκ ήή ςς   !!

Ν έ α  Ν έ α  
Ε π ο χ ήΕ π ο χ ή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΜΑΛΙΣΤΑ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛ-
ΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 47,5€ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ!!!

Η ώρα της δικαιοσύνης !
Κίνηση ποινικής δίωξης και διενέργεια κύριας ανάκρισης
για την καταστροφική επένδυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ΑΜΚ
της ATTICA BANK μετά από τη μηνυτήρια αναφορά που
είχαν καταθέσει ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΙΛΤΕ το 2018

Επιστολή στον Υπουργό
Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων για θέματα
του χώρου της Ιονικής

« Τ α  π ά ν ω  κ ά τ ω »
φέρνει  η απόφαση 

της τράπεζας 
για τη διάσπασή της

σελ. 3
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Συνέχεια από σελ. 1Συνέχεια από σελ. 1

Αν ε ργ ί α  +  Α π ο υ σ ί α  Στ ή ρ ι ξ η ς  =  

Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τα
Η θλιβερή εξίσωση της αύξησης της ανεργίας και της απουσίας ουσιαστικής στήριξης
από την Πολιτεία έχει μόνο ένα αποτέλεσμα, την αύξηση της εγκληματικότητας. 

Οι ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που οδηγούνται στο περιθώριο και
την απόγνωση θα πληθύνουν, με αλυσιδωτές επιπτώσεις και στην ασφάλεια, γιατί
είναι πραγματικά ανίδεος όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι οι ευάλωτες και πε-
ριθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες θα είναι πάντα μία διαρκής ωρολογιακή
βόμβα για την κοινωνική συνοχή.

Το αίσθημα της ασφάλειας δεν είναι προνόμιο των
ανώτερων στρωμάτων που κινδυνεύουν από τα χα-
μηλότερα στρώματα... Αυτή είναι η κοντόφθαλμη
οπτική που δεν αναγνωρίζει ότι όλα τα αίτια της
έξαρσης της βίας και της εγκληματικότητας βρί-
σκονται στο πλαίσιο των ανισοτήτων. Και βέβαια, οι
ισχυροί αυτού του κόσμου έχουν τη δύναμη για να
θωρακιστούν και να μην κινδυνεύουν στην πράξη.
Επομένως τα μεσαία και χαμηλά στρώματα είναι που
πλήττονται καθημερινά από την εγκληματικότητα.

Και ούτε βέβαια μπορεί να είναι λύση ένα απολυταρ-
χικό κράτος «Μεγάλου Αδελφού», το οποίο ευαγγε-
λίζονται πολλοί, με τη συνδρομή βέβαια των
φασίζοντων ΜΜΕ, με αντάλλαγμα την παράδοση
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας – κάτι το
οποίο είδαμε πόσο επώδυνο είναι το τελευταίο διά-
στημα. 

Η βία και η εγκληματικότητα δεν αντιμετωπίζονται με καταστολή...

Η ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων που θα επιφέρει κοι-

νωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τα αίτια της φτώχειας που οδηγούν

τα εξαθλιωμένα στρώματα στην παραβατικότητα.

Ν α  ν ι ώ σ ο υ μ ε  ξα ν ά  σ υ ν ά ν θ ρ ωπ ο ι !
Θέλω να πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι ο τρόμος που προσπαθούν να επιβάλουν
στις ζωές και την καθημερινότητά μας (μία πλευρά αυτής της οργανωμένης επιχεί-
ρησης είναι πιθανώς και ο πανικός του κορωνοϊού) έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό
στην απώλεια ακόμα και του αισθήματος της ανθρώπινης ευαισθησίας, δε θα μεί-
νουμε απαθείς και θα αντιδράσουμε.

Οι εικόνες των συνανθρώπων μας που οδηγήθηκαν στην εξαθλίωση την προ-
ηγούμενη δεκαετία είναι ακόμα νωπές για να δεχτούμε να τις ξαναζήσουμε! 

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα της κρίσης που έρχεται, τις νέες
ανισορροπίες που θα επιφέρει και τις ανισότητες που θα προστεθούν στο ήδη με-
γάλο χάσμα μεταξύ των ελίτ και των ασθενών ομάδων. Είναι κι αυτοί άνθρωποι,
παραμελημένοι από όλους και για όλα και για να επιβιώσουν θα κάνουν ό,τι περνά
από το χέρι τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να φτάσουν στο έγκλημα. Και αυτή
καλώς ή κακώς είναι η λογική διαδρομή και κατάληξη των περιθωριοποιημένων
ομάδων. 

Αντίθετα, δεν είναι υπάρχει καμία λογική στην προ-
κλητική χλιδή και αδιάφορη για τα προβλήματα του
κόσμου, στάση ζωής των ολιγαρχών και των πολιτι-
κών τους εκπροσώπων που έχουν κατορθώσει να
κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή του τόπου μας. 

(Για να κάνω και μία επίκαιρη αναφορά, είναι όλοι
αυτοί που γονάτισαν το σύστημα υγείας τα τελευ-
ταία χρόνια, απομυζώντας το για τα προσωπικά
τους κέρδη και κατά συνέπεια εξώθησαν στις σημε-
ρινές ακραίες καταστάσεις.) 

Α λ λ η λ ε γ γ ύ η  +  Θ ε σ μ ι κ ή  Στ ή ρ ι ξ η  =
Έ ξο δ ο ς  α π ό  τ η ν  κ ρ ί σ η

Αν, λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε κάτι από αυτές τις
δυσκολίες είναι πως πλέον πρέπει να εφαρμόζονται
πολιτικές που να έχουν κυρίως επίκεντρο τον απλό

άνθρωπο, αφού  αυτός είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και αυτός θα αναλάβει
την ευθύνη να την επαναφέρει σε υγιή κατάσταση. Και βεβαίως ο καθένας από εμάς
ξεχωριστά να κάνει πράξη την αλληλεγγύη που όλοι ευαγγελιζόμαστε.

Δυστυχώς, τα πρώτα δείγματα δεν είναι θετικά. Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε προ-
τεραιότητα στα μεγάλα συμφέροντα, πετώντας «ψίχουλα» στο λαό, ενώ η Ευρώπη
αδυνατεί να συμφωνήσει σε μία κοινή, γενναία γραμμή για την αντιμετώπιση αυτής
της πρωτοφανούς κατάστασης.

Ωστόσο, δεν πρέπει κανείς να παρασύρεται
και να αμφιβάλλει… Η καταπολέμηση των
αιτιών της φτώχειας και της εξαθλίωσης,
οι ορθολογικές, ανθρωπιστικές λύσεις και
επενδύσεις με εσωτερικό, πανευρωπαϊκό
και παγκόσμιο σχεδιασμό είναι η μοναδική
διέξοδος. Η αναδιανομή του πλούτου και η
καταπολέμηση των ανισοτήτων είναι η μο-
ναδική λύση τόσο για να νιώσουμε όλοι το
πολυπόθητο αίσθημα της ασφάλειας, όσο
και για να αντιμετωπιστούν οι αλυσιδωτές
αντιδράσεις της κρίσης του κορωνοϊού.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Α ν ε ρ γ ί α  +  Α π ο υ σ ί α  Σ τ ή ρ ι ξ η ς  =  Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α  
Α λ λ η λ ε γ γ ύ η  +  Θ ε σ μ ι κ ή  Σ τ ή ρ ι ξ η  =  Έ ξ ο δ ο ς  α π ό  τ η ν  κ ρ ί σ η

Ε ί ν α ι …  « α π λ ά  μ α θ η μ α τ ι κ ά » ,  
δ ι α λ έ γ ο υ μ ε  κ α ι  π α ί ρ ν ο υ μ ε …  

Συνάδελφοι,

Μετά από μία πολύμηνη διαδικασία με διάφορες καθυστερήσεις, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση σε
δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του σκανδάλου στο ταμείο υγείας μας. Σας υπενθυμίζουμε
ότι πρωτόδικα οκτώ από τους εννέα κατηγορούμενους είχαν κριθεί ένοχοι, ένας είχε αθωω-

θεί, ενώ μία από τους καταδικασθέντες δεν άσκησε έφεση και αποδέχτηκε την απόφαση. Επομένως για
τη συγκεκριμένη υπόθεση δικάστηκαν εφτά κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι δύο είχαν συνομο-
λογήσει και είχαν αποδεχτεί τις κατηγορίες.
Παρά την πρόταση του Εισαγγελέα να παραμείνει η ενοχή όλων των κατηγορουμένων, όπως είχε
αποφασιστεί πρωτοδίκως, εν τέλει το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη με τη μείωση της αρ-
χικής ποινής της κ. Γεωργίας Καλαντζή σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και της κ. Αγγελικής
Βενιζέλου σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και την αθώωση 5 κατηγορουμένων (Αθηνά Καρα-
δελή, Μιχαήλ Κουλιζάκος, Γεώργιος Σταρόπουλος, Ιωάννα Τσούτη, Ιωσήφ Κουράκης).
Η πλήρης αδιαφορία της διοίκησης του ΤΑΥΤΕΚΩ που κατέστη Πολιτική Αγωγή πολύ αργότερα
από την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης χωρίς να στηρίξει έμπρακτα την υπόθεση, έφερε
αυτό το πρωτοφανές αποτέλεσμα.
Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο δικηγόρος του ΕφΚΑ κ. Βασίλης Κουρούμαλης που αν και του ανα-
τέθηκε η υπόθεση με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να στηρίξει τα συμ-
φέροντα των ασφαλισμένων και του ταμείου.

Το αποτέλεσμα της δίκης αφήνει αναπάντητα εύλογα ερωτήματα σε σχέση με όσα
συνέβαιναν στο ταμείο υγείας μας, ιδίως εν όψει της αιτιολογημένης πρότασης του
Εισαγγελέα Εφετών της δίκης. Για μας αυτή η απόφαση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη
πρόκληση και σε καμία περίπτωση η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση περιορίστηκε στην εξέταση της περιόδου λίγων μόλις μηνών
(φεβρουάριος 2012 έως Οκτώβριος 2012), για τους οποίους ευρέθησαν έγγραφα, αφού για όλο
το προηγούμενο διάστημα είχε καταστραφεί ολοσχερώς το αρχείο του ταμείου!
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης συ-
νέβαλε αποφασιστικά με τα δημοσιεύματά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου, το οποίο είναι βέβαιο
ότι θα είχε πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις με περισσότερους εμπλεκόμενους, αν δεν είχαν κατα-
στραφεί τα στοιχεία λόγω της «πυρκαγιάς» στα αρχεία του ταμείου.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για κάθαρση, ερευνώντας την περίοδο 2002-
2012 που το ταμείο λειτούργησε σε συνθήκες απόλυτης διαφθοράς και υπέστη πρωτοφανή
λεηλασία, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν, σε όσους θεώρησαν ότι είχαν
βρει το κατάλληλο πεδίο δράσης σε ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης για να αποκομίσουν
προσωπικά οφέλη.

Συνάδελφοι,

Γ
νωρίζετε ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρακολουθεί στενά την υπόθεση των
περίπου 500 συναδέλφων στους οποίους δεν έχει γίνει ακόμα ο επανυ-
πολογισμός των συντάξεων, ασκώντας διαρκώς πιέσεις προς τους αρ-

μόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σας είχαμε ενημερώσει μέσα από την ιστοσελίδα μας ότι μετά από τις συνε-
χείς προσπάθειες και ενέργειες του Συλλόγου μας και ειδικότερα μετά από
την υπ’αριθμ. 9-3.6.20 επιστολή μας προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση, το Διευθυντή ΕΦΚΑ κ. Χρή-
στο Χάλαρη και το Διευθυντή των Συγχωνευμένων Ταμείων ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ
(βλ. σελ. 4), βλέπαμε... φως στο τούνελ, αφού διαφαινόταν η διάθεση των
αρμοδίων να προχωρήσει ο επανυπολογισμός των συντάξεων στους συ-
ναδέλφους που δεν είχε γίνει.

Πράγματι, έκτοτε επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας αφού η ανάδοχη
εταιρεία που έχει αναλάβει τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ έχει
αποστείλει υπαλλήλους της στο Ταμείο μας ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (ΕΦΚΑ) για να
συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία όσων συνταξιούχων συναδέλφων
δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός, προκειμένου, επιτέλους, να προχωρή-
σει η διαδικασία!

Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες πληροφορίες μας, συνεχίζεται με αμείωτη
ένταση η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της τροφοδότησης των στοι-
χείων στα ηλεκτρονικά συστήματα για να λειτουργήσει το πρόγραμμα για
τον επανυπολογισμό και των υπόλοιπων συνταξιούχων που δεν είχε πραγ-
ματοποιηθεί από 1-1-19 και μάλιστα έχουμε ενημερωθεί ότι οι αρμόδιοι της
ανάδοχης εταιρείας συλλέγουν στοιχεία για να προχωρήσουν και σε
διορθώσεις των ήδη επανυπολογισμένων συντάξεων και ιδιαίτερα για
όλους αυτούς που από 1-1-19 μέχρι σήμερα είχε τροποποιηθεί για οποιοδή-
ποτε λόγο η σύνταξή τους και αυτό δεν είχε απεικονιστεί στην επανυπολο-
γισμένη σύνταξη.

Αν και χρειάστηκαν μήνες προσπαθειών και πιέσεων από την πλευρά του
Συλλόγου μας, χαιρόμαστε που, έστω και καθυστερημένα, οι ενέργειές μας
για μία ακόμα φορά φαίνεται ότι πιάνουν τόπο προκειμένου να εξυπηρετη-
θούν οι συνάδελφοί μας. Σε κάθε περίπτωση, επειδή πολλά έχουμε ακούσει
τους τελευταίους μήνες που δυστυχώς δεν έγιναν πραγματικότητα, αναμέ-
νουμε να δούμε στην πράξη την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τελε ίωσε η  εκδ ίκαση της  υπόθεσης του  σκανδάλου στο ταμε ίο
υγε ίας  στο  Πενταμελές  Εφετε ίο  Κακουργημάτων με  την  αθώωση 5

κατηγορουμένων και  τη  με ίωση της  ποινής  2  κατηγορουμένων

Μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας,Μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας,
προχωρά ο επανυπολογισμός των συντάπροχωρά ο επανυπολογισμός των συντά --

ξεων στους συναδέλφους που δεν είχε γίνειξεων στους συναδέλφους που δεν είχε γίνει
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Συνάδελφοι,

Ο
τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος αποτέλεσε επί σειρά δεκαετιών τεκμήριο κύρους
και πηγή περηφάνιας για όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς βέβαια, οι ανα-
διαρθρώσεις, οι συγχωνεύσεις και πλέον οι διασπάσεις των τραπεζών - όπως

εδώ και χρόνια έχει τονίσει ο Σύλλογός μας και σε αντίθεση με όσους ακόμα... κοι-
μούνται τον ύπνο του δικαίου - έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση του
επαγγέλματός μας, το οποίο δυστυχώς μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, εφόσον
δεν αντιδράσουμε άμεσα, κινδυνεύει να οδηγηθεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας!

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι βιώνετε την αγωνία των εξελίξεων στην εργασιακή σας
καθημερινότητα. Η τραπεζική πραγματικότητα και οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδει-
νωθεί και οι πιέσεις, οι εκβιασμοί και οι απειλές έχουν πολλαπλασιαστεί, αφού στόχος
των τραπεζιτών για τα επόμενα χρόνια είναι ουσιαστικά να υπάρχουν τράπεζες, αλλά
να μην υπάρχουν τραπεζοϋπάλληλοι!

Τελευταία πράξη της προαναγγελθείσας συντριβής των δικαιωμάτων των εργαζομένων
στην Alpha Bank είναι η από 1/6/20 ανακοίνωση της διοίκησης της τράπεζας με την
οποία ενημερώνει για την απόφασή της που θα τεθεί προς έγκριση στη Γ.Σ. για την
«έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Alpha Bank δι’ απόσχισης κλάδου με τη σύσταση
νέας εταιρείας», με την οποία ουσιαστικά θα διαχωριστεί η τράπεζα σε τρία κομμάτια...

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «...στο πλαίσιο της Απόσχισης, ο κλάδος
τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στην Επωφελούμενη, η
οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Η
Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού,
που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, και, με την ολοκλήρωση της
διάσπασης, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν
εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, σύμφωνα με την
ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχη-
ματισμού της Απόσχισης».

- Στον αέρα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
- Τα πάνω κάτω προσπαθεί να φέρει η κ. Κονιδάρη
Επειδή είναι δεδομένο ότι οι αποφάσεις της τράπεζας θα επικυρωθούν από τη Γ.Σ., δυ-
στυχώς αυτή η εξέλιξη τινάζει στον αέρα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
και θέτει σε διαρκή ανασφάλεια τους συναδέλφους μας, αφού αυτές οι διαδικασίες θα
έχουν άμεσα δυσμενείς συνέπειες στους εργαζόμενους στην τράπεζα, οι οποίοι αναμέ-
νεται να δεχτούν κύματα πιέσεων για την αποχώρησή τους το επόμενο διάστημα.

Ήδη, η κ. Κονιδάρη... έπιασε δουλειά και προσπαθεί να «φέρει τα πάνω κάτω», αφού
καθημερινά βομβαρδίζει με τηλεφωνήματα-τελεσίγραφα συναδέλφους μας σε όλη την
Ελλάδα, στους οποίους γνωστοποιεί το ποσό που προσφέρει για να αποχωρήσουν, το-
νίζοντάς τους ότι αν δεν υιοθετήσουν την πρότασή της, η επόμενη επιλογή τους θα
είναι η μετάθεση των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης στο νότο (κυρίως στην Αθήνα)
και των συναδέλφων της Αττικής στα βόρεια (κατά κύριο λόγο στην Θεσσαλονίκη).

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, εμείς συνιστούμε σε
όλους τους συναδέλφους να παραμένουν ψύχραιμοι, αφού ο χειρότερος σύμβουλος σε
αυτές τις διαδικασίες είναι ο πανικός! Καθόσον μάλιστα είναι  βέβαιο ότι το επόμενο
διάστημα η τράπεζα θα προκηρύξει συντεταγμένη διαδικασία εθελουσίας εξόδου,
συμβουλεύουμε τους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις με αποφασιστικότητα
και να μην λάβουν καμία απόφαση χωρίς σύνεση, υπευθυνότητα και ενδελεχή εξέταση

της ατομικής τους κατάστασης σε εργασιακό και ασφαλιστικό επίπεδο, στοιχεία που
αποτελούν τον καλύτερο και μοναδικό οδηγό για την Απόφαση Ζωής που θα κληθούν
να λάβουν και η οποία θα επηρεάσει το υπόλοιπο του βίου τους και της οικογένειάς
τους.

Όπως σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες διαδι-
κασίες, γνωρίζουμε δεκάδες παραδείγματα συναδέλφων που έλαβαν βιαστικές αποφά-
σεις χωρίς να σταθμίσουν όλους τους παράγοντες και πλέον βρίσκονται σε δεινή θέση
αφού δυσκολεύονται ακόμα και να επιβιώσουν!

Ψυχραιμία – Σύνεση – Ενότητα – Αλληλεγγύη 
για να αντιμετωπίσουμε τη διαμορφωθείσα κατάσταση
Συνάδελφοι,
Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο ΣΥΙΛΤΕ και η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ, όπως έχουν πράξει πάντοτε στο παρελθόν, θα κάνουν ό,τι μπορούν με κάθε
μέσο για να στηρίξουν τους συναδέλφους σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, τόσο για την
υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωσή τους για όλες τις εργασιακές και ασφαλιστικές εξελί-
ξεις, όσο και για την αγωνιστική διεκδίκηση για να διασφαλίσουμε ότι οι συλλογικές
συμβάσεις της ΟΤΟΕ θα καλύπτουν όλους τους συναδέλφους, σε όποια εταιρεία ή μόρ-
φωμα ενταχθούν (όπως δηλαδή έχει ήδη γίνει ως ένα βαθμό με τους συναδέλφους που
βίωσαν αντίστοιχες μεταβολές στην Τράπεζα Πειραιώς).

Η βασική μας όμως προτεραιότητα θα είναι η προάσπιση του ασφαλιστικού καθεστώ-
τος των συναδέλφων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν τραγικές επιπτώ-
σεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους συνταξιοδότησης.

Ο Σύλλογός μας αποστέλλει επιστολή στην ΟΤΟΕ (βλ. κάτω) κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου προκειμένου να δημιουργηθεί άμεσα ένα αρραγές μέτωπο για την αντι-
μετώπιση της επικείμενης λαίλαπας και βέβαια παρακολουθούμε στενά το θέμα σε συ-
νεργασία με τις νομικές μας συμβούλους κκ. Ντέτα Πετρόγλου και Αγγελική Καίσαρη.
Επιπλέον, έχουμε ήδη αναθέσει στον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κ. Γιώργο Κουτρου-
μάνη τη σύνταξη πρότασης νόμου για την ασφαλιστική κατοχύρωση των συναδέλφων
μας, ώστε να την αποστείλουμε στην ΟΤΟΕ - που οφείλει έστω και την ύστατη ώρα να
κινητοποιηθεί - , στο Υπουργείο Εργασίας και στα πολιτικά κόμματα.

Βεβαίως συνιστούμε σε όλους, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, να επικοινωνούν με
την υπεύθυνη ασφαλιστικών θεμάτων του Συλλόγου μας κ. Μαρία Φιλιπποπούλου
ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού τους καθεστώτος.

Είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς και πιε-
στικές, αλλά ο μόνος τρόπος να αποκρούσουμε τον αιφνιδιασμό και την απαράδεκτη
πρακτική της κ. Κονιδάρη και να αντισταθούμε στους εκβιασμούς και τις απειλές της
τράπεζας, είναι η ενότητα και η αλληλεγγύη.

Συνιστούμε σε όλους ψυχραιμία, να μην υποκύψουν στον εκφοβισμό και την τρομο-
κρατία και από κοινού πλέον, ελπίζουμε με τη συνδρομή της ΟΤΟΕ, του αρμόδιου
Υπουργείου και των πολιτικών κομμάτων, να αγωνιστούμε για μία αξιοπρεπή λύση που
πρωτίστως θα διασφαλίζει τους συναδέλφους και τα συμφέροντά τους.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Ανδριώτης              Κ. Στεφανής

Συναδέλφισσες-οι,
Ο τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος αποτέλεσε επί σειρά δεκαετιών τεκμήριο κύρους και πηγή
περηφάνιας για όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς βέβαια, οι αναδιαρθρώσεις, οι συγ-
χωνεύσεις και πλέον οι διασπάσεις των τραπεζών και οι συστάσεις νέων εταιρειών - όπως
εδώ και χρόνια έχει τονίσει ο Σύλλογός μας - έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθ-
μιση του επαγγέλματός μας, το οποίο δυστυχώς μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, εφό-
σον δεν αντιδράσουμε άμεσα, κινδυνεύει να οδηγηθεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας!

Η τραπεζική πραγματικότητα και οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί και οι πιέσεις,
οι εκβιασμοί και οι απειλές έχουν πολλαπλασιαστεί, αφού στόχος των τραπεζιτών για τα
επόμενα χρόνια είναι ουσιαστικά να υπάρχουν τράπεζες, αλλά να μην υπάρχουν τραπε-
ζοϋπάλληλοι!

Τελευταία πράξη της προαναγγελθείσας συντριβής των δικαιωμάτων των εργαζομένων
στην Alpha Bank είναι η από 1/6/20 ανακοίνωση της διοίκησης της τράπεζας με την οποία
ενημερώνει για την απόφασή της που θα τεθεί προς έγκριση στη Γ.Σ. για την «έναρξη δια-
δικασίας διάσπασης της Alpha Bank δι’ απόσχισης κλάδου με τη σύσταση νέας εται-
ρείας», με την οποία ουσιαστικά θα διαχωριστεί η τράπεζα σε τρία κομμάτια...

Συναδέλφισσες-οι,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι εξελίξεις, οι οποίες βέβαια επεκτείνονται σε όλες τις συ-
στημικές τράπεζες, τινάζουν στον αέρα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και
θέτουν σε διαρκή ανασφάλεια τους συναδέλφους μας, αφού είναι δεδομένο ότι αυτές οι
διαδικασίες θα έχουν άμεσα δυσμενείς συνέπειες στους εργαζόμενους στις τράπεζες, οι
οποίοι αναμένεται να δεχτούν κύματα πιέσεων για την αποχώρησή τους το επόμενο διά-
στημα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα νέα δεδομένα, θεωρούμε καθήκον της ΟΤΟΕ να κινητοποιηθεί
για την έγκυρη ενημέρωση και την έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων προκειμένου να

μη νιώθουν μόνοι απέναντι στους εκφοβισμούς και τις απειλές που δέχονται και για την
προστασία με κάθε μέσο των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. 

Θεωρούμε ότι βασική προτεραιότητα των διεκδικήσεών μας πρέπει να είναι η προάσπιση
του ασφαλιστικού καθεστώτος των συναδέλφων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα
υπάρξουν τραγικές επιπτώσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους συνταξιο-
δότησης, ενώ βεβαίως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συλλογικές συμβάσεις της ΟΤΟΕ
θα καλύπτουν όλους τους συναδέλφους, σε όποια εταιρεία ή μόρφωμα ενταχθούν (όπως
δηλαδή έχει ήδη γίνει ως ένα βαθμό με τους συναδέλφους που βίωσαν αντίστοιχες μετα-
βολές στην Τράπεζα Πειραιώς). 

Επιπλέον, ο Σύλλογός μας έχει ήδη αναθέσει στον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κ. Γιώργο
Κουτρουμάνη τη σύνταξη πρότασης νόμου για την ασφαλιστική κατοχύρωση των συ-
ναδέλφων μας, την οποία θα σας αποστείλουμε μόλις ολοκληρωθεί προκειμένου να προ-
βείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την προώθησή της.

Συναδέλφισσες-οι, 
Είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς και πιε-
στικές και ο μόνος τρόπος για να τις αποκρούσουμε και να αντισταθούμε στους εκβια-
σμούς και τις απειλές, είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η δημιουργία ενός αρραγούς
μετώπου με πυρήνα την ΟΤΟΕ, η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει κινητοποιηθεί ενώπιον της
λαίλαπας που ακολουθεί.

Δεν μπορεί πλέον να χαθεί ούτε δευτερόλεπτο και η κινητοποίηση όλων μας πρέπει να
είναι άμεση και δυναμική! 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας
Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ        Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

«Τα πάνω κάτω»
φέρνει  η απόφαση της τράπεζας 

για τη διάσπασή της
• Ο Σύλλογός μας θα σταθεί αλληλέγγυος προς
όλους τους συναδέλφους για να αποκρούσουμε
ενωμένοι τους εκφοβισμούς της τράπεζας και να
διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας

• Ψυχραιμία, σύνεση και υπεύθυνη εξέταση των δε-

δομένων είναι ο μόνος δρόμος για την απόφαση

ζωής που θα κληθούν να λάβουν οι συνάδελφοι

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΙΛΤΕ ΠΡΟΣ ΟΤΟΕ
Προάσπιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων συναδέλφων 

τραπεζοϋπαλλήλων εν όψει των προδιαγραφόμενων διασπάσεων των τραπεζών
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Κύριε Βρούτση, εκτός από την τραπεζική ελίτ του «προσυντα-
ξιοδοτικού», καλό θα ήταν να ασχοληθείτε και με τις «πετσο-
κομμένες» συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων… Νέα επιστολή
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τον Υπουργό Εργασίας για ασφα-
λιστικά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 - Α.Π. : 9
Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
Κοινοποίηση : Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Διευθυντή Συγχωνευμένων Ταμείων ΙΚΑ - ΤΑΠΙΛΤ (ΕΦΚΑ) 

Θέμα A : Απόδοση ποσοστού αναπλήρωσης στους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ που
συμπλήρωσαν το 35ο έτος ασφάλισής τους μετά την 31/12/2010 και μέχρι το Μάιο του
2016, για τα ασφαλιστικά έτη που διένυσαν ασφαλισμένοι μετά το 35ο έτος

Θέμα Β : Επανυπολογισμός συντάξεων συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ – Διόρθωση λαθών
επανυπολογισμού – Έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κατ’ αρχάς, θέλουμε να σας εκφράσουμε τα παράπονα των μελών μας για την απόρ-
ριψη ουσιαστικά των αιτιολογημένων προτάσεων που εγκαίρως σας υποβάλαμε ηλε-
κτρονικά εν όψει της διαβούλευσης επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και εν συνεχεία
να σας γνωρίσουμε δύο θέματα που αφορούν τα μέλη μας τα οποία ασφαλίζονται και
συνταξιοδοτούνται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠΙΛΤ) και τα οποία χρήζουν άμεσης επί-
λυσης:

Α. Μετά το Νόμο 3863/2010 και προ του νόμου 4387/2016, οι συνταξιούχοι μέλη του
Συλλόγου μας από το ΤΑΠΙΛΤ (ειδικό ταμείο ενσωματωμένο στο ΙΚΑ πλέον ΕΦΚΑ) οι
οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με χρόνο ασφάλισης άνω των 35 ετών ακόμα και μέχρι 40
έτη, επειδή συμπλήρωσαν το 35ο έτος ασφάλισής τους μετά την 31/12/2010 και απο-
χώρησαν μετά από αυτήν την ημερομηνία, συμπληρώνοντας ακόμα περισσότερα έτη
πλέον του 35ου (36, 37, 38, 39 ακόμα και 40), κανένα ποσοστό αναπλήρωσης δεν υπο-
λογίστηκε κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους για αυτά τα έτη ασφάλισης, δη-
λαδή τα πέραν των 35 ετών (όχι μόνο το bonus των ποσοστών, αλλά χωρίς καμία
λογική δεν αποδόθηκε ούτε καν το ελάχιστο ποσοστό). 

Σύντομη περιγραφή του θέματος
Με τη διάταξη του άρθρου 25 του Νόμου 3863/2010 ανέκυψε ένα σημαντικό θέμα ερ-
μηνευτικού χαρακτήρα με βάση τις πρακτικές που ακολουθούσαν τα ασφαλιστικά τα-
μεία και ειδικά το ΙΚΑ (πλέον ΕΦΚΑ). 
Στην παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 25 του νόμου 3863/2010, αναφέρεται ότι οι
προσαυξήσεις καταργούνται για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την
1/1/2011. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, για όσους είναι ασφαλισμένοι στα Ειδικά
Ταμεία και ειδικότερα όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν το 1983, πότε θε-
ωρείται ότι θεμελιώνουν δικαίωμα. 
Σύμφωνα με τα καταστατικά των Ειδικών Ταμείων και το ισχύον νομικό πλαίσιο ως κρι-
τήριο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι η συμπλήρωση 25ετίας, σε
αντίθεση με όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1983, για τους οποί-
ους η 25ετία δεν αποτελεί ικανό στοιχείο για τη θεμελίωση δικαιώματος. 
Με την έννοια αυτή λοιπόν, όσοι από τους ασφαλισμένους στο καθεστώς των Ειδικών
Ταμείων, έχουν πρωτοασφαλιστεί μέχρι 31/12/1982 και συμπληρώνουν 25ετία μέχρι
31/12/2010, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι, ως έχοντες θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα πριν το 2011, μπορούν να λάβουν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για τα έτη
ασφάλισης άνω των 35 ετών. Προσαυξήσεις που καταβάλλονται με την προϋπόθεση
βεβαίως, ότι το ποσό της σύνταξης δεν ξεπερνά το πλαφόν όπως αυτό ορίζεται από
την παρ. 1 του άρθρου 51 του νόμου 2084/1992 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις
παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, την παρ. 8 του άρθρου
63 του νόμου 3996/2011 και την παρ. 8β του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011. 
Επομένως ο περιορισμός που τίθεται για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα μέχρι 31/12/2010, για τη χορήγηση ή μη της προσαύξησης μετά το 35ο έτος
ασφάλισης είναι ουσιαστικά το πλαφόν, συνυπολογιζόμενων των οικογενειακών επι-
δομάτων. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σύνταξη μπορεί να είναι και άνω του
80% του συντάξιμου μισθού, όταν πρόκειται για περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης.
Σύμφωνα πάλι με την παρ. 3 του άρθρου 25 του νόμου 3863/2010, καταργούνται οι
προσαυξήσεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2011, όμως ανεξάρτητα
με το ποιους ακριβώς αφορά, επιβάλλεται να καταστεί απόλυτα σαφές σε ποιες προ-
σαυξήσεις αναφέρεται η εν λόγω διάταξη. 
1. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη καταργούνται οι προσαυξήσεις για τους ασφαλισμέ-
νους του ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας και 10.500 ημέρες ασφά-
λισης. 
Συγκεκριμένα αυτό που καταργείται δεν είναι η προβλεπόμενη από τον κανονισμό του
ΙΚΑ στο άρθρο 29 του Α.Ν. 1846/1951, προσαύξηση της σύνταξης για τα έτη που
συμπληρώνονται μετά το 35ο έτος, που συνεχίζει να καταβάλλεται και είναι 2,5% για
κάθε έτος υπολογισμένο στον τεκμαρτό μισθό της ασφαλιστικής κλάσης, αλλά η επι-
πλέον προσαύξηση υπολογισμένη με 3,5%. Επομένως οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ λαμβά-
νουν κανονικά την προσαύξηση για κάθε έτος ασφάλισης μετά τα 35 και απλά
καταργείται το κίνητρο παραμονής που ήταν 3,5% για κάθε έτος αντί για 2,5%. 
2. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2011 καταργείται η ειδική προσαύξηση
2,5% στα ταμεία των μισθωτών για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 35ο και μέχρι το 37ο
και 3,5% μετά το 37ο και μέχρι το 40ό. Οι προσαυξήσεις αυτές δόθηκαν ως κίνητρα πα-
ραμονής στην εργασία με βάση το άρθρο 145 του νόμου 3655/2008 και του άρθρου 25
του νόμου 3863/2010 και η κατάργησή τους ως κινήτρων ήταν αυτονόητη μετά την
αύξηση των ορίων ηλικίας και των ετών ασφάλισης που προβλέπονται από το άρθρο
10 του νόμου 3863/2010. 
Σε καμία περίπτωση όμως αυτή η κατάργηση δεν μπορεί να αφορά την προβλεπόμενη

από την παρ. 2 του άρθρου 51 του νόμου 2084/1992 προσαύξηση του 1/50 (2%) για
κάθε έτος μετά το 35ο. 
Εξάλλου πώς θα μπορούσε να καταργηθεί η προσαύξηση μετά τα 35 έτη, όταν για να
πάρει σύνταξη όποιος θεμελιώνει δικαίωμα μετά την 1/1/2011, χρειάζεται να συμπλη-
ρώσει σε πολλές περιπτώσεις 36, 37 ή και 40 έτη ασφάλισης;  
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 αναφέρεται ότι μεταξύ των καταργούμενων προσαυξή-
σεων, πάντοτε για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2011, είναι η προσαύξηση
της παρ. 2α του άρθρου 3 του νόμου 3029/2002 όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 145 του νόμου 3655/2008. 
Όμως η ανωτέρω προσαύξηση αφορά αποκλειστικά νέους ασφαλισμένους μετά την
1/1/1993 και όχι ασφαλισμένους πριν το 1993. 

Μετά λοιπόν τα ανωτέρω: 
Ανεξάρτητα πώς ερμηνεύεται το κριτήριο της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα-
τος το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ θα πρέπει να οριστεί για τους
πριν την 1/1/1983, η συμπλήρωση 25ετίας μέχρι 31/12/2010, η καταβολή προσαύξησης
στη σύνταξη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011, είναι
προφανές ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στη βάση των γενικών και ειδικών διατάξεων
που εφαρμόζονται σε όλα τα ταμεία, χωρίς τις ειδικές προσαυξήσεις που είχαν το χα-
ρακτήρα κινήτρων παραμονής και οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 25 του νόμου
3863/2010.  

Συγκεκριμένα : 
- Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι
31/12/2014 εξακολουθούν να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 29 του
Α.Ν. 1846/1951 προσαυξήσεις, ανά 300 ημέρες ασφάλισης άνω των 10.500 ημερών
ασφάλισης, ενώ για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2015, εφαρμόζεται το
μικτό σύστημα, δηλαδή το παλαιό για τα έτη ασφάλισης που συμπληρώθηκαν μέχρι
31/12/2010 και το νέο με τη βασική και αναλογική σύνταξη για τα έτη που συμπληρώ-
νονται από 1/1/2011 και μετά. 
- Για τους ασφαλισμένους με το καθεστώς των πρώην ειδικών ταμείων και επομένως
και του ΤΑΠΙΛΤ, που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν το 1983, ανεξάρτητα από
το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον έχουν συμπληρώσει 25ετία
μέχρι 31/12/2010, η σύνταξη υπολογίζεται με 35ετία για τα 35 έτη και με 1/50 για κάθε
έτος μετά τα 35, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του νόμου 2084/1992 και των
καταστατικών διατάξεων των Ταμείων. Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1983 που
σε κάθε περίπτωση συμπληρώνουν 35ετία μετά την 1/1/2015 η σύνταξη υπολογίζεται
με το μικτό τρόπο που προβλέπεται από τα άρθρα 2,3 και 4 του νόμου 3863/2010.

Επομένως με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα και αναδρομικά αυτή
η κατάφωρη αδικία σε βάρος των μελών μας συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ και να τους
καταβληθεί η προσαύξηση για τα έτη ασφάλισης που διένυσαν ως ασφαλισμένοι πέραν
των 35 ετών, αφού είναι προφανές ότι αυτό που καταργήθηκε είναι οι προσαυξήσεις –
κίνητρα παραμονής και όχι οι γενικές προσαυξήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, όπως
ακριβώς εφαρμόζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τηρουμένων των περιορισμών του πλα-
φόν που αποτελεί γενικό ανώτατο όριο.     
Μάλιστα, επί του θέματος αυτού οι συνταξιούχοι της πρώην Ιονικής, αλλά και πολλοί
άλλοι που ανήκουν στα ειδικά ταμεία, έχουν αναγκαστεί να υποβάλλουν εκατοντάδες
ενστάσεις ενώπιον των τοπικών διοικητικών επιτροπών και στη συνέχεια να ασκούν
προσφυγές, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και να επωμίζονται το δυσβάστακτο
οικονομικό κόστος, για ένα θέμα που θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο και θα έπρεπε να
είχε λυθεί στη χειρότερη περίπτωση με μία ερμηνευτική εγκύκλιο από τη στιγμή που
ανέκυψε. Δεν είναι βεβαίως δυνατόν ασφαλιστικές εισφορές ετών να πετάγονται στον
Καιάδα και να μην αποδίδονται ούτε κατά το ελάχιστο, όταν μάλιστα αυτά τα έτη
ασφάλισης είναι πέραν της 35ετίας, ενώ οι ασφαλιστικοί νόμοι ουσιαστικά παρέχουν
υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης για τα αυτά τα έτη ως κίνητρα παραμονής στην εργα-
σία!
Και ενώ το Μάιο του 2016 με την ψήφιση του Νόμου 4387/2016 όλοι αναμέναμε ότι
κατά το επανυπολογισμό των συντάξεων θα διορθωνόταν αυτή η κατάφωρη αδικία,
αφού ο παραπάνω νόμος λαμβάνει υπ’ όψη του, υπολογίζει και αποδίδει ακόμα και
τους μήνες, αλλά και τις μέρες ασφάλισης, μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι στη
συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων και πάλι δεν ελήφθη υπ’ όψη ο πλέον των 35
ετών χρόνος ασφάλισης (πιθανόν διότι η πληροφόρηση που είχαν τα συστήματα από
τον ασφαλιστικό φορέα δε συμπεριλάμβανε τα έτη ασφάλισης πέραν των 35, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει υπεύθυνη πληροφόρηση από καμιά υπηρεσία για να διασταυρώ-
σουμε τα αίτια της παράλειψης). 
Η τελευταία μας ελπίδα λοιπόν, ήταν η επισήμανση του θέματος στην ηλεκτρονική δια-
βούλευση για το νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 που φέρατε προς ψήφιση το Φε-
βρουάριο 2020. Ανάμεσα στα εφτά θέματα στα οποία αναφέραμε, σας είχαμε προτείνει
ρύθμιση και για αυτό το ζήτημα, αλλά και πάλι δεν ικανοποιήθηκε το αυτονόητο και
δίκαιο αίτημά μας. 
Και οι εφτά προτάσεις μας αγνοήθηκαν, καθ’ όσον όπως φάνηκε και από τις διατάξεις
που προτείνατε και ψηφίστηκαν, δώσατε προτεραιότητα στα «προσυνταξιοδοτικά»
προγράμματα των τραπεζών και φροντίσατε για την κατοχύρωση προσυνταξιοδοτι-
κών δικαιωμάτων, θέτοντας ευνοϊκό καθεστώς με ελάχιστες προϋποθέσεις, αλλά και
αυξήσεις και αγνοήσατε τις «πετσοκομμένες» συντάξεις των 35 και 40 ετών ασφάλισης
των υπολοίπων τραπεζοϋπαλλήλων...
Αλλά και εκτός νομοσχεδίου, καμία μέριμνα δεν ελήφθη για αυτήν την κατηγορία
συνταξιούχων που ουσιαστικά ερρίφθησαν οι εισφορές τους στον Καιάδα, παρά τις
ενστάσεις που έχουν υποβάλει στις διοικητικές επιτροπές, οι οποίες απορρίπτουν τις
ενστάσεις χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία. 

Β. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί είναι ότι συνεχίζει να βρίσκεται
σε εκκρεμότητα ο επανυπολογισμός των συντάξεων 500 και πλέον συνταξιούχων του
ταμείου μας ΤΑΠΙΛΤ, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει από 1/1/2019, οι οποίοι λαμβάνουν
το παλαιό ποσό σύνταξης, μη γνωρίζοντας πότε και αν θα γίνει ο επανυπολογισμός
τους, αλλά και τι θα γίνει με όσους από αυτούς έχουν αρνητική διαφορά – αν θα τους
αποδοθεί αναδρομικά για το προηγούμενο χρονικό διάστημα το 1/5 και πώς θα ανα-
προσαρμοστεί η σύνταξή τους, η οποία κανονικά τώρα πλέον θα πρέπει να αυξηθεί
κατά τα 2/5. 
Επιπλέον, έχουν υποβληθεί από τα μέλη μας συνταξιούχους που είχαν αρνητική προ-
σωπική διαφορά εκατοντάδες ενστάσεις, όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνουμε ότι η
εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και η εισφορά για περίθαλψη για όσους έχουν αρνητική
διαφορά, παρακρατείται παρανόμως από το ποσό της σύνταξης, όπως αυτό θα δια-
μορφωθεί το έτος 2023 και όχι από το καταβαλλόμενο σήμερα ποσό. Παρά τις επανει-
λημμένες επισημάνσεις μας, όχι μόνο δεν είχαμε καμία απάντηση για το αν και κατά
πόσον αυτές οι κρατήσεις θα επιστραφούν, αλλά ούτε καν έχει γίνει τακτοποίηση της
παραπάνω παράνομης παρακράτησης. 
Τέλος, σύμφωνα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν είναι δυνατή καμία με-
ταβολή στις συντάξεις που έχουν επανυπολογιστεί μετά από 1/1/19, ούτε τροποποίηση
ή ακόμα και απόδοση αναδρομικών, εάν αυτό προκύπτει, πολλώ δε μάλλον αυτήν τη
στιγμή δεν υπάρχει πρόσβαση στα ενημερωτικά σημειώματα ούτε των επανυπολογι-
σμένων ούτε των μη επανυπολογισμένων συντάξεων, με αποτέλεσμα κανένας συντα-
ξιούχος μας να μην έχει εικόνα για το πώς προκύπτει το καταβαλλόμενο ποσό της
σύνταξής του. 
Για τα ως άνω θέματα μάλιστα, είχαμε αποστείλει τη συνημμένη υπ’ αριθμ. 1/29.1.20
επιστολή προς τον ΕΦΚΑ, χωρίς να λάβουμε καμία απάντηση. 

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε άμεσα τα δύο αυτά επείγοντα και πολύ σημαντικά θέματα
για τους συνταξιούχους μέλη του Συλλόγου μας και θα επιληφθείτε της επίλυσής τους
για να μη συνεχιστεί η περαιτέρω εμφανής αδικία σε βάρος των συνταξιούχων του
ΤΑΠΙΛΤ – ΙΚΑ (πλέον ΕΦΚΑ).

Συνάδελφοι, 

Γνωρίζετε ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρακολουθεί πάντοτε όλα τα θέματα που αφορούν
το χώρο μας και ιδιαίτερα οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας έχουν σημει-
ώσει με τις ενέργειές τους σημαντικές επιτυχίες που ωφέλησαν τους προερχόμενους

από την Ιονική. Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στη διαβούλευση εν όψει της ψήφισης του νέου
ασφαλιστικού νόμου 4670/2020, με την υποβολή εφτά συγκεκριμένων θεμάτων που είχαν
επεξεργαστεί ενδελεχώς οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, καταθέτοντας αιτιολογημένες προ-
τάσεις για την επίλυσή τους τόσο με επιστολή προς το Υπουργείο όσο και στην ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα (τα οποία δυστυχώς δεν έλαβε υπ’όψη του το Υπουργείο).
Ενώ οι προτάσεις μας αγνοήθηκαν, αντίθετα είναι προφανές από τις διατάξεις που προτά-
θηκαν και ψηφίστηκαν ότι ο Υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης έδωσε προτε-
ραιότητα στην εξυπηρέτηση της τραπεζικής ελίτ του «προσυνταξιοδοτικού», αφού
φρόντισε για την κατοχύρωση προσυνταξιοδοτικών δικαιωμάτων θέτοντας ευνοϊκό καθε-
στώς με ελάχιστες προϋποθέσεις, αλλά και αυξήσεις, αγνοώντας δυστυχώς τις «πετσοκομ-
μένες» συντάξεις των 35 και 40 ετών ασφάλισης των υπολοίπων τραπεζοϋπαλλήλων...
Εμείς ωστόσο δε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας
και επανήλθαμε με την ακόλουθη επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας (η οποία κοινο-
ποιήθηκε και  στο Διοικητή του ΕΦΚΑ και το Διευθυντή των Συγχωνευμένων Ταμείων
ΤΑΠΙΛΤ), θέτοντάς του δύο θέματα που αφορούν τα μέλη μας:
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Ό
πως θα θυμάστε, τον περασμένο Οκτώβριο του 2019, με μεγάλη καθυστέρηση
από τον επανυπολογισμό των συντάξεων (από 1/1/19) δόθηκε η δυνατότητα
στους συνταξιούχους στους οποίους είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία του επανυ-

πολογισμού να εκτυπώσουν το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξής τους του Ιανουαρίου
2019. Αυτή η εξέλιξη μας έδωσε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του
2019 να υποβάλουμε τις ενστάσεις μας, καθόσον είχαμε διαπιστώσει σωρεία λαθών και
παραλείψεων στη διαδικασία του επανυπολογισμού, όπως αποτυπωνόταν στο ενημε-
ρωτικό σημείωμα του Ιανουαρίου του 2019.
Ωστόσο, στις αρχές της νέας χρονιάς και μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομο-
σχεδίου, χωρίς καμία ενημέρωση ο ΕΦΚΑ σταμάτησε τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής
ηλεκτρονικής εκτύπωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων του Ιανουαρίου του 2019.
Έκτοτε, ο Σύλλογός μας προέβη σε σειρά ενεργειών προς τους αρμόδιους λειτουργούς
του ΕΦΚΑ για την αποκατάσταση της δυνατότητας εκτύπωσης των ενημερωτικών ση-
μειωμάτων (βλ. σελ. 4) και η μόνιμη απάντηση που λαμβάναμε  ήταν ότι προσπαθούσαν
να διορθώσουν τις παραλείψεις και τα λάθη που είχαν παρατηρηθεί στις επανυπολογι-
σμένες συντάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα λάθη στις κρατήσεις των συντάξεων. 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τις πολύμηνες προσπάθειές μας, είναι και πάλι στη
διάθεσή σας η ειδική εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκτύπωσης των ενημερωτικών ση-
μειωμάτων των επανυπολογισμένων συντάξεων του 2019. Μάλιστα,
είναι διαθέσιμα πλέον τα ενημερωτικά σημειώματα όλων των μηνών του
2019 (όχι όμως και του 2020) των συναδέλφων στους οποίους είχε
πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων,
για τις οποίες ερευνούμε την αιτία και θα επανέλθουμε μόλις έχουμε
νεότερα. Για τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Μάιο
του 2016 και την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016), είναι
διαθέσιμα όλα τα ενημερωτικά τους σημειώματα.
Βεβαίως, συνεχίζει να μην υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των ενημερω-
τικών σημειωμάτων των συντάξεων των συναδέλφων στους οποίους δεν
έχει γίνει ακόμα ο επανυπολογισμός. Σας έχουμε ενημερώσει ότι βρισκό-
μαστε σε συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΕΦΚΑ για
την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων όλων των συ-
ναδέλφων και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι οι συντάξεις βρί-
σκονται υπό επεξεργασία και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
(πιθανώς και μέσα στον Οκτώβριο) θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εν-
νοείται ότι θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις έχουμε νεότερα.

Με ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ, ΑΝΕΞΗΓΗΤΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
παρέμεινε ίδιο το τελικό πληρωτέο ποσό

Σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε υποβάλει ενστάσεις για σωρεία λαθών και
παραλείψεων που είχαμε διαπιστώσει στα αρχικά ενημερωτικά σημει-
ώματα του Ιανουαρίου του 2019. Ωστόσο, όπως φαίνεται στα ενημερω-
τικά σημειώματα του 2019 που δόθηκε πάλι η δυνατότητα εκτύπωσής
τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ουσιαστικά προσπάθησαν να απο-
καταστήσουν μόνο ένα εξ αυτών: Σε όσους είχαμε αρνητική προσωπική
διαφορά (δηλ. η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων της Ιονικής)
και επομένως προέκυπτε αύξηση της σύνταξής μας και ενώ το ποσό θα
χορηγείτο κατά 1/5 προσαυξημένο ετησίως, ο υπολογισμός των κρατή-
σεων γινόταν επί του ποσού στο οποίο θα διαμορφωθεί η σύνταξή μας
το 2023 μετά την απόδοση του συνόλου της αύξησης που δικαιούμαστε. 

1. Από ό,τι φαίνεται στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του
2019 που εκτυπώνονται πλέον από την ηλεκτρονική εφαρμογή του
ΕΦΚΑ, το πρώτο μέρος του ενημερωτικού σημειώματος της επανυπο-
λογισμένης σύνταξης παραμένει το ίδιο και συνεπώς παραμένει ίδιο και
το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς. 
2. Από την ανάλυση της μηνιαίας πληρωμής, διαπιστώνουμε ότι πράγ-
ματι οι κρατήσεις μας υπολογίστηκαν επί του ποσού της καταβαλλό-
μενης σύνταξης και όχι στο ποσό όπως αυτό θα διαμορφωθεί από
1/1/23 και μετά. Εν ολίγοις, μειώθηκαν οι κρατήσεις μας.
3. Και ενώ η μείωση των κρατήσεών μας, όπως είναι λογικό, θα
έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση του πληρωτέου ποσού, ω του θαύ-
ματος, το πληρωτέο ποσό παραμένει ακριβώς το ίδιο!
4. Αναλύοντας με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους την ακατα-
νόητη αυτή εξέλιξη που απεικονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, δια-
βάζουμε ότι για «λογιστικούς λόγους στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ γίνεται αναγωγή της αρνητικής προσωπικής διαφοράς σε
μεικτή βάση και για το τρέχον έτος αφαιρούνται τα 4/5  αυτής». Επο-
μένως, όπως θα διαπιστώσετε, προσαυξάνοντας την προσωπική δια-
φορά σε μεικτή βάση (;;;;;;;), μειώνεται ισόποσα με τη μείωση των
κρατήσεών μας και το σύνολο των μεικτών αποδοχών μας!

Όπως θα δείτε και στο παράδειγμα των ενημερωτικών σημειωμάτων που
συγκρίνουμε δίπλα, (ακολουθώντας την ως άνω αρίθμηση), ο συνάδελφος
του οποίου οι κρατήσεις μειώθηκαν κατά 76,87 ευρώ μηνιαίως από το πα-
λαιό στο νέο ενημερωτικό σημείωμα και θα έπρεπε να του επιστραφεί
αυτό το ποσό από 1/1/19 μέχρι και σήμερα (δηλαδή ήδη 20 μήνες Χ 76,87
ευρώ = 1.537,40 ευρώ), αλλά και να διορθωθεί στο εξής και να λαμβάνει
προσαυξημένη τη σύνταξή κατά 76,87 ευρώ, με κάποιον ακατανόητο
τρόπο και χωρίς καμία εξήγηση, ο ΕΦΚΑ μειώνει ισόποσα το μεικτό ποσό
σύνταξης, με αποτέλεσμα να παραμένει ίδιο το τελικό πληρωτέο ποσό.
Επειδή εμείς θεωρούμε ότι η συνολική προσωπική διαφορά κάθε
συνταξιούχου, η οποία δημιουργείται ανάμεσα στο παλαιό και το νέο
ποσό σύνταξης προ φόρου, είναι συγκεκριμένη και απόλυτη, πι-
στεύουμε ότι πρόκειται για μία λογιστική αλχημεία του Υπουργείου
προκειμένου να μη δημιουργηθούν διαφορές (συνεπώς αυξήσεις λόγω
των μειωμένων κρατήσεων), τις οποίες θα ήταν αναγκασμένος ο ΕΦΚΑ
να καταβάλει και μάλιστα άμεσα!
Έχουμε ήδη απευθυνθεί στους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβού-
λους για να εξετάσουμε τη λογική και τη νομιμότητα αυτής της «αλχη-
μείας», αλλά πραγματικά κανένας δεν μας έχει δώσει μέχρι στιγμής
απάντηση με ποια λογιστική ή άλλη λογική έγινε η «αναγωγή της προσω-
πικής διαφοράς σε μεικτή βάση», προκειμένου να... κατορθώσουν να κρα-
τήσουν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα, παρά τη μείωση των
κρατήσεών μας!
Εν τέλει, η μόνη «λογική» που βρίσκουμε είναι ότι η κυβέρνηση που

εξαγγέλλει διθυραμβικά ότι θα δώσει αναδρομικά τις παράνομες κρατήσεις των 11
μηνών, όπως έκρινε το ΣτΕ, ουσιαστικά, με αλχημείες και χωρίς καμία λογική, δεν
αποδίδει σε όσους συνταξιούχους έχουν αρνητική προσωπική διαφορά τις παράνο-
μες κρατήσεις 48 μηνών, δηλαδή από 1/1/19-1/1/23, όταν και θα διαμορφωθεί το
τελικό ποσό που θα λαμβάνουν μετά την καταβολή και της πέμπτης δόσης της αρ-
νητικής προσωπικής διαφοράς.

Ο Σύλλογός μας βέβαια δε θα αφήσει να υποτιμούν τη νοημοσύνη μας και σε συνεργασία
με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους θα σας ενημερώσουμε για τα τελικά, τεκμηριω-
μένα συμπεράσματά μας και βεβαίως θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να δι-
καιωθούμε! 

- H IONIKH ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε Δελτίο Τύπου προς τους βουλευτές του
ελληνικού κοινοβουλίου και τα ΜΜΕ για τα αδιανόητα λογιστικά τεχνά-
σματα της κυβέρνησης που κράτησαν στα ίδια επίπεδα τις συντάξεις
όσων εμφανίζουν αρνητική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολο-
γισμό, αλλά και επιστολή στον Υπουργό κ. Βρούτση, ζητώντας διευκρι-
νίσεις για τον παράλογο τρόπο που έγινε ο επανυπολογισμός.

Επανενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική
υπηρεσία εκτύπωσης των ενημερωτικών
σημειωμάτων συντάξεων του 2019 

ΜΜ εε   ΠΠ ΑΑ ρρ ΑΑ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΕΕ ΣΣ ,,   ΑΑ ΝΝ ΕΕ ΞΞ ΗΗ ΓΓ ΗΗ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΑΑ ΛΛ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΕΕ ΣΣ
κκ ρρ άά ττ ηη σσ αα νν   ττ ιι ςς   σσ υυ νν ττ άά ξξ εε ιι ςς   μμ αα ςς   σσ ττ αα   ίί δδ ιι αα   εε ππ ίί ππ εε δδ αα !!
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Έπε ι τα  από  μ ία  15ε τ ί α  αδ ιαφάνε ιας  κα ι
αναξ ιοπ ιστ ίας ,  το  δ ικαστήρ ιο ,  αναγνωρ ί -
ζοντας  ουσ ιαστ ικά  τον  επ ιζήμ ιο  ρόλο  της
απελθούσας  δ ιο ί κησης  του  Συλλόγου
Συνταξ ιούχων ,  δ ι όρ ισε  ν έα  προσωρ ινή
δ ιο ί κηση  προκε ι μ ένου  να  κα ταθέσε ι  ε κ
νέου  την  αγωγή  που  ε ί χ ε  αποσύρε ι  η
απελθούσα δ ιο ί κηση  εν  όψε ι  του  πορ ί -
σματος  των  ορκωτών  ελ εγκ τών  γ ια  την
αναζήτηση της  ζημ ίας  που υπέστη  ο  Σύλ-
λογος  από  τη  δ ιαχε ίρ ιση  των  ο ι κονομ ι -
κών  προηγούμενων δ ιο ικήσεων

Συνάδελφοι,

Γ
νωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι την τελευταία 15ετία (με
σημαντική εξαίρεση τη σύντομη περίοδο διοίκησης του
συνάδελφου Χρυσικού και ορισμένων συναδέλφων που

συμμετείχαν στο Δ.Σ. και προσπάθησαν να αντισταθούν στα
φαινόμενα παρακμής) η ανοιχτή πληγή του χώρου της Ιο-
νικής υπήρξε η υπολειτουργία του Συλλόγου Συνταξιού-
χων που σε μία κρίσιμη περίοδο για τα ασφαλιστικά
θέματα, άφησε έκθετους και ανυπεράσπιστους τους συ-
ναδέλφους και έγινε συνώνυμο της αναξιοπιστίας και της
αδιαφάνειας... Δυστυχώς, ο Σύλλογος είχε εκτραπεί από τη
βασική αρχή της υπεράσπισης των οικονομικών και ασφα-
λιστικών συμφερόντων των μελών του και διοικήθηκε από
ανθρώπους που λειτούργησαν καταστροφικά,
καθόσον διαχειρίστηκαν χρήματα άνω του 1 εκατ. ευρώ
χωρίς κανένα αντίκρισμα και όχι μόνο δε συνέδραμαν στις
υποθέσεις μας, αλλά ουσιαστικά αποτέλεσαν τροχοπέδη
στις διεκδικήσεις μας και μία σειρά ζωτικών θεμάτων που
απασχόλησαν το χώρο μας τη δεκαετία της κρίσης.

Όμως, η πληγή αυτή ήρθε ο καιρός να γιατρευτεί...

Η κορύφωση της παρακμιακής διαδικασίας που ξεχείλισε το
ποτήρι της παράνομης και αδιαφανούς λειτουργίας ήταν το
«συγχωροχάρτι» που πραξικοπηματικά επιχείρησε να
δώσει η απελθούσα διοίκηση του κ. Κολλάτου στη διοί-
κηση Βέργου για τις ατασθαλίες της περιόδου 2010-2013
μετά το πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών ελεγκτών. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά από τη Γ.Σ. του 2013 και του
2014 έγινε έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές και με βάση
το πόρισμα των ορκωτών ο Σύλλογος κατέθεσε το 2015
αγωγή για την αναζήτηση της ζημίας που υπέστη από τη
διαχείριση της περιόδου 2010-2013. Στις 9.12.2019 ο κ.
Κολλάτος, που συνεργαζόταν στο Δ.Σ. και στηριζόταν –
όχι τυχαία – από τον κ. Βέργο, παραιτήθηκε από την
αγωγή αυτή, αποδεικνύοντας «και με τη βούλα» τον επιζή-
μιο ρόλο της διοίκησής του προς τα συμφέροντα των μελών
του Συλλόγου!
Μετά από αυτήν την πρωτοφανή, προκλητική απόφαση,
άμεσα, μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων κινήθηκαν, κατα-
θέτοντας στις 9.3.2020 αίτηση διορισμού προσωρινής διοί-
κησης, ζητώντας παράλληλα με τη διαδικασία προσωρινής
διαταγής να διοριστεί άμεσα προσωρινή διοίκηση προκει-
μένου να κατατεθεί εκ νέου η αγωγή αναζήτησης της ζημίας
που είχε υποστεί ο Σύλλογος από τη διαχείριση προηγούμε-
νων διοικήσεων, καθόσον υφίστατο άμεσα ο κίνδυνος πα-
ραγραφής!
Οι εξελίξεις αυτές βέβαια συνέπεσαν με την έναρξη της κα-
ραντίνας και των περιοριστικών μέτρων λόγω της κρίσης
του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα τη λογική καθυστέρηση της
υπόθεσης.
Ωστόσο, αμέσως μόλις ξεκίνησε η λειτουργία των δικαστη-
ρίων κατατέθηκε νέα αίτηση, η οποία εκδικάστηκε την
Πέμπτη 11/6/20, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με μία ιστορική απόφαση που πιστεύουμε ότι εγκαινιάζει
μία νέα εποχή στο Σύλλογο Συνταξιούχων, το δικαστήριο
θεωρώντας προφανώς ότι οι ακόλουθοι συνάδελφοι
μπορούν να εγγυηθούν την υπεράσπιση των συμφερόντων
του Συλλόγου, την εκ νέου άσκηση της αγωγής κατά των
μελών της παλαιάς Διοίκησης του Συλλόγου καθόσον
υφίστατο άμεσος κίνδυνος παραγραφής και τη διοίκηση
του Συλλόγου για τα τρέχοντα θέματα, μέχρι την εκδί-
καση της τακτικής διαδικασίας, έκανε δεκτή την αίτηση
των μελών του Συλλόγου, διορίζοντας στο Σύλλογο προ-
σωρινή διοίκηση από τις 30/6, τους συναδέλφους :
Τακτικά μέλη : Κάβουρας Νικόλαος του Χαράλαμπου, Χρυ-
σικός Ιωάννης του Δημητρίου, Φιλιπποπούλου Μαρία του
Ιωάννη, Τάσσης Χρήστος του Σπυρίδωνα, Κελένη Αναστασία
του Κωνσταντίνου, Ιορδανοπούλου Αλεξάνδρα του Χρή-
στου, Παπανδρέου Γεώργιος του Στυλιανού, Τσοντάκη

Αφροδίτη του Ιωάννη, Μακρυγιάννη Μαρία του Νικολάου
Αναπληρωτικά μέλη : Παουλίνη Ακριβή του Παναγιώτη, Μη-
τρογώγου Καλλιόπη του Αναστασίου, Γιαννόπουλος Γεώρ-
γιος του Φωτίου, Σούλας Ιωάννης του Ανδρέα, Παινέσης
Ευάγγελος του Χαρίλαου, Κυριαζής Δημήτριος του Ιωάννη,
Κουμάντος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Γάσπαρης Γεώργιος
του Κωνσταντίνου.
Στις 30/6/20 συγκροτήθηκε σε Σώμα η προσωρινή διοί-
κηση του Συλλόγου Συνταξιούχων, σύμφωνα με την από
11.6.2020 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών,
κατόπιν προσκλήσεως του πρώτου κατά σειρά διορι-
σθέντος, συνάδελφου Νικόλαου Κάβουρα.
Μετά τη διαδικασία, αναδείχθηκε η προσωρινή διοίκηση
του ΣΣΙΛΤΕ, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος Νικόλαος Κάβουρας

Α’ Αντιπρόεδρος Χρήστος Τάσσης

Β’ Αντιπρόεδρος Αφροδίτη Τσοντάκη

Γενική Γραμματέας Μαρία Φιλιπποπούλου

Αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας Αλεξάνδρα Ιορδανοπούλου

Ταμίας Γεώργιος Παπανδρέου

Μέλος Ιωάννης Χρυσικός

Μέλος Αναστασία Κελένη

Μέλος Μαρία Μακρυγιάννη

Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στα μέλη της
νέας, προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου
Συνταξιούχων (παρουσιάζουμε συνοπτικά την
πορεία τους στην τράπεζα) και ελπίζουμε η
θητεία τους να σημάνει μία νέα εποχή διαφά-
νειας, αποτελεσματικής λειτουργίας και αξιο-
πιστίας για το Σύλλογο Συνταξιούχων και
συνολικά το χώρο της Ιονικής:
.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νικόλαος Κάβουρας
Ομόνοια, Κεντρικό, Υποδιευθυντής στη Διεύ-
θυνση Προσωπικού, Διευθυντής στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρήστος Τάσσης
Ψυχικό, Κηφισιά, Διευθυντής στην Άνοιξη, τον
Ωρωπό, τα Σεπόλια, το Καματερό, τη Λιβαδειά

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφροδίτη Τσοντάκη
Κεντρικό, Ρούσβελτ, Κεντρικό, Διεύθυνση Πί-
στεως, Περιστέρι, Καματερό, Υποδιευθύντρια στη
Δροσιά, το Νέο Φάληρο, τη Νέα Κηφισιά, Διευ-
θύντρια στο Θηβών-Ιλίου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαρία Φιλιπποπούλου
ΤΑΠΙΛΤ (Προϊστάμενη Κλάδου Υγείας, Τομεάρ-
χης), Καλλιθέα, Ηλιούπολη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : 
Αλεξάνδρα Ιορδανοπούλου
ΤΑΠΙΛΤ (γραμματέας Δ.Σ., Προϊστάμενη Κλάδου
Πρόνοιας, Διευθύντρια), Γλυφάδα, Υποδιευ-
θύντρια στο Φάληρο, τον Άλιμο, την Εθνικής
Αντιστάσεως

ΤΑΜΙΑΣ : Γεώργιος Παπανδρέου
Σύνταγμα, Αμφιθέα, Νίκαια, Διευθυντής στον
Κορυδαλλό 

ΜΕΛΟΣ : Ιωάννης Χρυσικός
Ναυαρίνου, Κεντρικό, ΣΥΙΛΤΕ (Αντιπρόεδρος,
Γενικός Γραμματέας), μέλος Δ.Σ. ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ, Πρόεδρος ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Πρόεδρος του
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τρά-
πεζας

ΜΕΛΟΣ : Αναστασία Κελένη
Ομόνοια, Αγίου Κωνσταντίνου, Πεύκη, Παιανία,
Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση, Χαλάνδρι

ΜΕΛΟΣ : Μαρία Μακρυγιάννη
Πυραμίδα, Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Διεύ-
θυνση Γενικών Λειτουργιών
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Είχαν βάλει λουκέτο στο 
Σύλλογο Συνταξιούχων & δεν παρέδιδαν!

-  Δ ε  σ ε β ά σ τ η κ α ν  ο ύ τ ε  τ ι ς  
α π ο φ ά σ ε ι ς  τ η ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς

Κ
αι ενώ θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον θα
σέβονταν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και
θα παρέδιδαν το Σύλλογο στη νέα, προσω-

ρινή διοίκησή του, οι κύριοι του απελθόντος Προ-
εδρείου, ποδοπατώντας κάθε έννοια
συνδικαλιστικής ηθικής και νομιμότητας και αδια-
φορώντας για τη λειτουργία του Συλλόγου και τις
ανάγκες των συναδέλφων, είχαν βάλει λουκέτο στο
Σύλλογο και αρνούνταν να παραδώσουν τα γρα-
φεία του Συλλόγου!
Τα μέλη της νέας, προσωρινής διοίκησης βέβαια
είχαν ήδη συγκροτηθεί σε σώμα και είχαν αποστεί-
λει εξώδικο για την παράδοση του Συλλόγου. Μά-
λιστα, παρά το γεγονός ότι στο εξώδικο παράδοσης
γινόταν σαφής αναφορά ότι όφειλαν να μη χρησι-
μοποιούν την ιστοσελίδα του Συλλόγου Συνταξιού-
χων, το απελθόν Προεδρείο συνέχιζε να ανεβάζει
δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα, παραβιάζοντας τη
νομιμότητα! 

Εν μέσω προπηλακισμών και χυδαίων ύβρεων
από τον κ. Κολλάτο έγινε η παράδοση!
Δυστυχώς βέβαια η ολιγομελής ομάδα του κ. Κολ-
λάτου και του κ. Βέργου δεν παρέδωσε το σύλ-
λογο χωρίς παρατράγουδα, αφού μάλλον τους
διακατείχε ένα ιδιότυπο, αλλά κυρίως απαράδε-
κτο, σύνδρομο ιδιοκτησίας του συλλόγου!
Χρειάστηκαν απανωτές, αποτυχημένες δικαστικές
απόπειρες του απελθόντος Προεδρείου του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων με πρωταγωνιστές τους κκ.
Κολλάτο και Βέργο, προσπάθεια παραπλάνησης
της δικαιοσύνης από τον κ. Τάτση και την κ. Κα-
τσιματίδου που αποκαλύφθηκε (βλ. σελ 7), αλλά
και η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από την
προσωρινή διοίκηση και ο ορισμός εκδίκασης
προσωρινής διαταγής, προκειμένου εν τέλει το
απελθόν Προεδρείο να αποδεχτεί την ύστατη στιγμή
προ της εκδίκασης της προσωρινής διαταγής το λο-
γικό και αναπόφευκτο, δηλαδή την εφαρμογή των
αποφάσεων της δικαιοσύνης και την παράδοση
του Συλλόγου Συνταξιούχων στη νέα, προσωρινή
διοίκησή του υπό τον κ. Κάβουρα, η οποία έγινε -
δυστυχώς με επεισοδιακό τρόπο - την Παρασκευή
17/7/20.
Κι αυτό γιατί ο κ. Κολλάτος, στο κύκνειο άσμα του
στο Σύλλογο Συνταξιούχων, θέλησε να επιβεβαι-
ώσει τη «φήμη» του και αντί να προβεί στην παρά-
δοση σε πολιτισμένα πλαίσια, φρόντισε να τη
μετατρέψει σε ένα θλιβερό σόου ύβρεων και προ-
πηλακισμών προς τη νομική σύμβουλο της νέας
διοίκησης κ. Αγγελική Καίσαρη, η οποία βέβαια δε
θέλησε να τον ακολουθήσει στον κατήφορο και
αντέδρασε με ψυχραιμία έναντι των πρωτοφανών
αυτών ενεργειών εις βάρος της...
Όπως είναι λογικό, λόγω της απαράδεκτης στάσης
του κ. Κολλάτου και του κλίματος έντασης που επι-
κράτησε και είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση της
διαδικασίας, η νέα διοίκηση του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων παρέλαβε με επιφύλαξη και θα προβεί σε
ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που της παραδό-
θηκαν το επόμενο διάστημα.
Εμείς συνιστούμε ψυχραιμία και υπομονή προς
όλους τους συναδέλφους και είμαστε σίγουροι ότι
η νέα διοίκηση σκοπεύει να επαναφέρει το Σύλλογο
Συνταξιούχων στη νομιμότητα και την κανονικό-
τητα, μετά την πολυετή παρακμή και απαξίωση
στην οποία είχε οδηγηθεί από τις προηγούμενες δι-
οικήσεις του.
Πιστεύουμε στην υπευθυνότητα της νέας διοίκησης
του Συλλόγου Συνταξιούχων και βέβαια η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ θα επιδιώξει αγαστή συνεργασία καθό-
σον οι στόχοι, τα συμφέροντα και οι αγώνες της Ιο-
νικής Οικογένειας είναι κοινά για όλους μας.

γγ ιι αα   ττ οο   ΣΣ ύύ λλ λλ οο γγ οο   ΣΣ υυ νν ττ αα ξξ ιι οο ύύ χχ ωω νν   
κκ αα ιι   ττ οο   χχ ώώ ρρ οο   ττ ηη ςς   ΙΙ οο νν ιι κκ ήή ςς   !!

Ν έ α  Ν έ α  
Ε π ο χ ήΕ π ο χ ή
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Μετά από την απόφαση για διορισμό νέας,

προσωρινής διοίκησης, το απελθόν προ-

εδρείο αποκάλυψε πλήρως το πραγματικό

του πρόσωπο, αφού προέβη σε σειρά απο-

νενοημένων, απαράδεκτων ενεργειών για

να παραμείνουν γαντζωμένοι στις καρέ-

κλες τους – ενέργειες βέβαια που έπεσαν

στο κενό. 

Οι νομ ικές ακροβασίες ,  τα τε-
χνάσματα κα ι ο ι  μεθοδεύσεις
των δήθεν  συνδικαλ ισ τών
του Συλλόγου Συνταξ ιούχων!  

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν

τίποτα να χάσουν, είναι και οι πλέον επικίνδυ-

νοι ,  αφού στη διαδρομή προς τον πάτο προ-

σπαθούν να συμπαρασύρουν τους πάντες μαζί

τους. . .

Εμείς όμως, δε θα τους το επιτρέψουμε!

Περιμέναμε ότι η ομάδα που είχε εγκατασταθεί με

διάφορες μεθοδεύσεις στο Προεδρείο του Συλλό-

γου Συνταξιούχων θα χρησιμοποιούσε τις συνηθι-

σμένες της πρακτικές πριν εγκαταλείψει οριστικά

το Σύλλογο. Ωστόσο, δεν περιμέναμε ότι θα φτά-

σει στο έσχατο σημείο να αποτολμά – λυπούμαστε

που το λέμε – να παραπλανήσει τη δικαιοσύνη!

Μ
ετά από την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθη-
νών που διόρισε νέα, προσωρινή διοίκηση στο
Σύλλογο Συνταξιούχων, ο κ. Κολλάτος και η

παρέα του έσπευσαν να καταθέσουν αίτηση ανάκλησης
της απόφασης για το διορισμό προσωρινής διοίκησης,
προτείνοντας το απελθόν Δ.Σ. και χωρίς βέβαια να κά-
νουν λόγο για την ουσία της υπόθεσης (δηλαδή την από-
συρση της αγωγής διεκδίκησης της ζημίας), η οποία θα
δικαζόταν την 1/7/20.
Δυστυχώς όμως, η ελεύθερη πτώση δε διακόπηκε σε
αυτό το σημείο, αλλά ακολουθήσαν ντροπιαστικές
ενέργειες για όσους τις εμπνεύστηκαν και αποπειρά-
θηκαν να τις εφαρμόσουν...

��Οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι κκ. Πέτρος Τάτσης από
τη Θεσσαλονίκη και Χρύσα Κατσιματίδου από την
Αθήνα - οι οποίοι ήταν προτεινόμενοι από τον κ. Κολ-
λάτο για το διορισμό διοίκησης στην εκδίκαση της 1/7
–, εξουσιοδότησαν δικηγόρο να καταθέσει στις 29/6 αί-
τηση για παράταση θητείας της απελθούσας διοίκησης
στο Σύλλογο Συνταξιούχων, με σκοπό ουσιαστικά να
υφάρπαζαν απόφαση και να την εμφάνιζαν στην εκδί-
καση της 1/7, αποκρύπτοντας από το δικαστήριο όμως
την ύπαρξη της απόφασης για διορισμό προσωρινής
διοίκησης από 30/6, αλλά και την εκδίκαση της 1/7!
Την αίτησή τους αυτή την κοινοποίησαν στον κ. Κολ-
λάτο, ο οποίος  - για ευνόητους λόγους - την απέ-
κρυψε και εννοείται ότι δεν παραστάθηκε στο
Δικαστήριο για να το ενημερώσει για την προσωρινή
διαταγή που είχε ήδη εκδοθεί, επιδιώκοντας προφα-
νώς να αφήσει την αίτηση να εκδικαστεί χωρίς καμία
αντιδικία και έτσι να παραταθεί η θητεία του.

Π ι ά σ τ η κ α ν  σ τ α  π ρ ά σ α !
Η ενέργειά τους αυτή αποκαλύφθηκε από τον Πρόεδρο
του Συλλόγου μας συνάδελφο Σαράντο Φιλιππό-
πουλο, ο οποίος βρισκόταν στο Πρωτοδικείο Αθηνών και
ελέγχοντας τα πινάκια διαπίστωσε ότι εκδικαζόταν η ως
άνω αίτηση των κκ. Τάτση – Κατσιματίδου η οποία είχε
κοινοποιηθεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Όταν λοιπόν
ετοιμαζόταν να ξεκινήσει η εκδίκαση της αίτησης, οι
συμμετέχοντες σε αυτή τη μηχανορραφία πιάστηκαν
εξ απήνης, αφού ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος
έσπευσε να ενημερώσει την πρόεδρο του δικαστηρίου
να διακόψει την εκδίκαση μέχρι να παραστεί η κ.
Αγγελική Καίσαρη, νομική σύμβουλος των μελών που
ζήτησαν και πέτυχαν τον διορισμό της προσωρινής δι-
οίκησης, η οποία θα αποκάλυπτε το τέχνασμά τους και

την απόπειρά τους να παραπλανήσουν αθε-
μίτως το δικαστήριο!

Α π ο τ έ λ ε σ μ α : Ο δικηγόρος των κκ.

Τάτση – Κατσιματίδου μπροστά στην απο-
κάλυψη του τεχνάσματος των εντολέων
του ζήτησε τη ματαίωση της εκδίκασης και
εξαφανίστηκε... Γιατί βλέπετε, η απόφαση για το διο-
ρισμό προσωρινής διοίκησης από 30/6 στο Σύλλογο
Συνταξιούχων ήταν γνωστή σε όλους και το γεγονός
ότι προσπάθησαν να δικάσουν την αίτησή τους απο-
κρύπτοντας το γεγονός αυτό από το δικαστήριο,
αποτελεί ξεκάθαρη προσπάθεια παραπλάνησης της
δικαιοσύνης!

Λ ο ι π ό ν ,  ε ξ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
γ ι α  ν α  μ η ν  π α ρ ε ξ η γ ο ύ μ α σ τ ε !
Ο κ. Τάτσης σε παλαιότερες Γενικές Συνελεύσεις του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων είχε δώσει μεγάλο αγώνα για να μην
ασκηθεί στον κ. Βέργο, τον εκλιπόντα Αντώνη Ντίνο και
τους λοιπούς της διοίκησης 2010-2013 αγωγή για τις ατα-
σθαλίες που παρατηρήθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές,
αφού ο εκλιπών Αντώνης Ντίνος υπήρξε φίλος και συνο-
δοιπόρος του. Αυτές τις ευαισθησίες μόνο έχει ο κ. Τά-
τσης, καθόσον φαίνεται ότι μπροστά τους, η εξυγίανση
του Συλλόγου και η απονομή δικαιοσύνης ωχριούν...
Επειδή λοιπόν προσπάθησε να παραπλανήσει τη δικαιο-
σύνη ανήμερα της ονομαστικής του εορτής (29/6 του
Απόστολου Πέτρου), εμείς του δωρίζουμε την απαίτησή
μας – που είναι απαίτηση όλων των συναδέλφων – για
διαφάνεια και δικαιοσύνη! Επειδή έχει ξεπεραστεί κάθε
όριο από ορισμένους, το λόγο θα έχει η δικαιοσύνη, αφού
έχουμε αναθέσει στους νομικούς μας συμβούλους την
υπόθεση προκειμένου να αποκαλυφθούν όσοι συμμετεί-
χαν σε αυτήν την αθλιότητα, κηλιδώνοντας ακόμα περισ-
σότερο το όνομα και την υστεροφημία του πολύπαθου
Συλλόγου Συνταξιούχων της Ιονικής!

��Η συνέχεια δόθηκε την Τετάρτη 1/7 στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών όπου, στην  απέλπιδα προσπάθεια να πα-
ραμείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους στο Σύλλογο
Συνταξιούχων, εμφανίστηκαν οι κκ. Κολλάτος και Βέρ-
γος ζητώντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέ-
τρων (προσωρινή διαταγή) την ανάκληση της
διορισμένης από 30/6 προσωρινής διοίκησης, καταθέ-
τοντας 3 εναλλακτικές προτάσεις που θα καθιστούσαν
την ολιγομελή ομάδα τους πλειοψηφία στο Σύλλογο
Συνταξιούχων. Ωστόσο, το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο
Σύλλογος Συνταξιούχων εκπροσωπείται πλέον από τη
διορισμένη προσωρινή διοίκηση Νικολάου
Κάβουρα, οριστικοποιώντας την ανάληψη των καθη-
κόντων από την προσωρινή διοίκηση και απέρριψε
την αίτηση ανάκλησης.

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Α Γ Ν Ο Ε Ι ΤΑ Ι
Σημειώνουμε επίσης ότι η απερχόμενη διοίκηση δυστυ-
χώς συνέχισε τα τεχνάσματά της μέχρι την ύστατη
στιγμή, αφού σχετικά με την προσχηματική προκήρυξη
Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Συνταξιούχων, η οποία
έγινε με αποκλειστικό σκοπό να παρουσιαστεί ως επιχεί-
ρημα στο δικαστήριο, έρχονταν σε διαρκείς αντιφάσεις.
Τη μια στιγμή ισχυρίζονταν ότι για τη Γ.Σ. έχουν κλείσει
το ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (το οποίο όμως επίσημα μας
είχε ενημερώσει ότι θα ήταν κλειστό και ότι ουδέποτε
έγινε κράτηση για τις 23/7/20) και την αμέσως επόμενη
στιγμή έλεγαν ότι έχουν προβεί σε ενέργειες για το παρ-
κάκι του Δήμου Αθηναίων πίσω από την Ευελπίδων...
Ο τρόπος που αυτοί οι κύριοι μεταχειρίστηκαν τη μείζονα
διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί μία ακόμα -
την τελευταία – απόδειξη των μεθοδεύσεών τους, της
αδιαφορίας τους για την ομαλότητα της λειτουργίας του
Συλλόγου Συνταξιούχων και του εμπαιγμού των μελών
του.

Τ Ο  Κ Υ Κ Ν Ε Ι Ο  Α Σ Μ Α
Την Τρίτη 14/7, εκδικάστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών
με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (προσω-
ρινή διαταγή) μία ακόμα αίτηση ανάκλησης της προ-
σωρινής διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων που
είχαν καταθέσει ο κ. Κολλάτος, ο κ. Βέργος και η ολι-
γομελής παρέα τους, η οποία απορρίφθηκε. 

Αυτή ήταν και η τελευταία απόπειρα να ανα-
τρέψουν τη νέα,  προσωρινή διοίκηση πριν
την εκδίκαση της τακτικής διαδικασίας στις
5 /10 ,  όπου πλέον  αναμένετα ι  να  ε ίνα ι  το
κύκνε ιο  άσμα της απελθούσας διοίκησης.

Κ ρ α τ ο ύ σ α ν σ ε ο μ η ρ ί α τ ο Σ ύ λ λ ο γ ο Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν !

“Χέρι-χέρι” απελθόν Προεδρείο  Συλλόγου
Συνταξιούχων – Σύλλογος Προσωπικού Alpha
Bank – ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ! 
Στο φως η σκοτεινή συμμαχία που υπονο-
μεύει τα συμφέροντα του χώρου της Ιονικής!
Μέχρι τώρα υπήρχαν σα-
φείς ενδείξεις, αλλά και γε-
γονότα που με την κοινή
λογική αποδείκνυαν τη συ-
νεργασία του απελθόντος
Προεδρείου του Συλλόγου
Συνταξιούχων με το Σύλ-
λογο Προσωπικού Alpha Bank του κ. Γκιάτη και με τη
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Ήταν το «κοινό μυστικό» που όλοι γνωρίζαμε, αλλά
πλέον έπαψε να είναι τέτοιο, αφού ενώπιον της κα-
τάρρευσης του απελθόντος Προεδρείου του Συλλό-
γου Συνταξιούχων αναγκάστηκαν να αποδεχθούν με
τις πράξεις τους απροκάλυπτα ότι είναι συγκοινω-
νούντα δοχεία!
Το αποτέλεσμα από όλες τις περιγραφείσες διαδικασίες
και τα απονενοημένα διαβήματα, ήταν η αποκάλυψη
της σύμπλευσης και συνεργασίας των κκ. Κολλάτου
και Βέργου και της ολιγομελούς ομάδας τους με τον
εκπρόσωπο του εργοδοτικού συνδικαλισμού κ.
Γκιάτη και με τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που διώκε-
ται για κακουργηματική απιστία για την επένδυση των
55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK και έριξε το επικου-
ρικό μας ταμείο στα βράχια, αφού το απελθόν Προ-
εδρείο εκπροσωπήθηκε από το νομικό εκπρόσωπο
του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τον κ. Καρούζο! Ενώπιον της κατάρρευ-
σής τους δε δίστασαν να πετάξουν τα «συναδελφικά
τους προσωπεία» και παρουσίασαν το πραγματικό
τους πρόσωπο και τα αληθινά τους στηρίγματα, κα-
λώντας τους εχθρούς του χώρου της Ιονικής να τους
διασώσουν. Τα συμπεράσματα δικά σας...

��Στο δικαστήριο  η εμφανώς αποδεκατισμένη
ομάδα - αφού μόνο ο κ. Κολλάτος και ο κ. Βέργος,
που έχει... προσωπικό ενδιαφέρον, δεν ντρέπονται
να συνεχίζουν τις μεθοδεύσεις τους στο έσχατο ση-
μείο - εμφανίστηκε για να διεκδικήσει την παραμονή
της στο Σύλλογο Συνταξιούχων με συνήγορο τον κ.
Καρούζο!

Τι εστί κ. Καρούζος; Είναι ο νομικός σύμβουλος του

Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank (του γνω-

στού πολέμιου του χώρου της Ιονικής κ. Γκιάτη)

και του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ο υπερασπιστής της επένδυσης

των 55,5 εκατ. ευρώ, των μειώσεων των συντά-

ξεων χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-

ΑΤ στα 50 ευρώ και της διοίκησης του επικουρικού

μας ταμείου που το έχει οδηγήσει σε ναυάγιο!

Μα πλέον, τι  νομίζουν; Μα πλέον, τι  νομίζουν; 
Ότι οι  συνάδελφοι τρώνε κουτόχορτο;;;;;Ότι οι  συνάδελφοι τρώνε κουτόχορτο;;;;;

Συνάδελφοι,
Έχουμε γράψει κι άλλες φορές ότι το τελευταίο
φύλλο συκής έπεσε, αλλά πιστεύουμε ότι τώρα απο-
καλύφθηκε χωρίς καμία αμφιβολία η ανίερη συμμα-
χία που υπονομεύει τα συμφέροντα του χώρου της
Ιονικής!
Ο κ. Κολλάτος και ο κ. Βέργος που ισχυρίζονταν ότι
κάνουν αγώνα για τις επικουρικές μας συντάξεις και
ότι μάλιστα έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά
(την οποία δεν είδε ποτέ κανείς) σε βάρος αυτών
που κατέστρεψαν το επικουρικό μας ταμείο και οδή-
γησαν στο ναδίρ τις επικουρικές μας συντάξεις, εμ-
φανίστηκαν στο δικαστήριο να εκπροσωπούνται
από το δικηγόρο που υπερασπίζεται όλα αυτά τα
χρόνια τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ...
Τώρα πλέον κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το
ρόλο αυτών των κυρίων και το τεράστιο σφάλμα όσων
τους στήριξαν μέχρι σήμερα. Ας αναλογιστεί ο καθένας
τις ευθύνες του για να γίνει αντιληπτό ποιοι στην
ουσία οδήγησαν τις επικουρικές συντάξεις στα 50
ευρώ, ποιοι είναι υπαίτιοι για την απαξίωση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ιδίως μετά την καταστροφική επένδυση
των 55,5 εκατ. και βεβαίως ποιοι είναι αυτοί που
τόσα χρόνια σας εμπαίζουν και δρουν σε βάρος των
συμφερόντων σας!
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O
ι πέντε Σύλλογοι που υπογράφουμε το παρόν, υπερασπιζόμενοι τη Δημόσια Κοι-
νωνική Επικουρική Ασφάλιση, ζητάμε από το 2015, τόσο από την προηγούμενη
Κυβέρνηση όσο και από την τωρινή, την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξι-

ούχων του Επικουρικού μας Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού
Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών)  στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ νυν Κλάδο Επικου-
ρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.
Δυστυχώς όμως, τόσο η παρούσα όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ικανοποι-
ούν το δίκαιο αίτημά μας, ενώ έχουν δώσει νομοθετική λύση στους ασφαλισμένους
και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ  της Εθνικής Τράπεζας,
αδιαφορώντας για τους περίπου 11.000 ασφαλισμένους & συνταξιούχους του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (5.000 συνταξιούχοι σήμερα)
έχει καταργηθεί η Επικουρική σύνταξη και αντί αυτής λαμβάνουν 50€ μικτά, 47,5€
καθαρά, ως επίδομα επαιτείας, ενώ οι υπόλοιποι 2.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν ως
Επικουρική Σύνταξη την επιστροφή των εισφορών τους !!.
Η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ μας το είχε υποσχεθεί, τελικά υπαναχώρησε και λίγες
ημέρες πριν τις εκλογές νομοθέτησε μόνο την ένταξη των ασφαλισμένων & συνταξιού-
χων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ της Εθνικής Τράπεζας στο ΕΤΕΑΕΠ, αφή-
νοντάς μας εκτός της σχετικής ρύθμισης.
Η τωρινή κυβέρνηση, που κι εκείνη εν μέσω κορωνοϊού έσπευσε και νομοθέτησε την
πλήρη ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ , ουσιαστικά υπεκφεύγει να απαντήσει στο
δικό μας αίτημα, αφού τόσο ο αρμόδιος Υφυπουργός Κος Μηταράκης παλαιότερα, όσο
και ο Υπουργός Κος Βρούτσης, απέφυγαν έως τώρα να ορίσουν συνάντηση με τους Συλ-
λόγους και την Ομοσπονδία μας, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας, το εμπεριστα-
τωμένο υπόμνημα που τους έχουμε καταθέσει, τις συνεχείς ενέργειες και κινητοποιήσεις
μας (όπως η μεγάλη συγκέντρωση και πορεία μας στις 04/02/2020, που παρά την ενημέ-
ρωση που είχαμε κάνει αρμοδίως, ο  Υπουργός Κος Βρούτσης ξαφνικά έγινε άφαντος και
δεν μας δέχτηκε ούτε καν κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας του γραφείου του, όπως
συνηθίζει να κάνει σε άλλες περιπτώσεις …).
Εμείς έχουμε να πούμε ότι υπεκφεύγεις και δεν δέχεσαι να συναντηθείς, όταν δεν έχεις
λογικά επιχειρήματα για να τα αντιτάξεις ώστε να μην ικανοποιείς ένα αίτημα. Ο Κος
Βρούτσης γνωρίζει πολύ καλά το θέμα μας και το δίκαιο του αιτήματός μας, γιατί εκτός
από το εμπεριστατωμένο υπόμνημα που του έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο του τώρα
που είναι Κυβέρνηση, τον είχαμε επισκεφθεί και τον είχαμε ενημερώσει διεξοδικά οι
Συνταξιουχικοί Σύλλογοι στο γραφείο του, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και μάλιστα
τότε μας είχε πει πως θα έκανε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, πράγμα που δεν έπραξε.

Ρωτάμε λοιπόν δημόσια τον Υπουργό Κο Βρούτση και την Κυβέρνηση:

Εμείς οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε τι δια-

φέρουμε από τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-

Π.Π.ΕΘΝΑΚ  της Εθνικής Τράπεζας, για τους οποίους δώσατε νομοθετική λύση,

εξασφαλίζοντας την καταβολή της επικουρικής τους σύνταξης, με την ένταξή τους

στον  Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ;
Μήπως δεν είμαστε κι εμείς, όπως και οι ασφαλισμένοι στο ΛΕΠΕΤΕ, σε ιδιωτικό φορέα
ασφαλισμένοι δηλαδή σε ΝΠΙΔ;

Μήπως επειδή σ’εμάς, καταβάλλονται 50€ μικτά μηνιαίως ως επικουρική σύνταξη,•
ενώ σε εκείνους μόλις συγκεντρωνόταν το απαιτούμενο ποσό από τις εισφορές που
συσσωρεύονταν, καταβάλλονταν 2-3 κανονικές συντάξεις μέσα στο χρόνο; Αλήθεια, σε
ετήσια βάση δεν είναι μεγαλύτερο το άθροισμα 2-3 κανονικών συντάξεων του ΛΕΠΕΤΕ,
από τα συνολικά 600€ μικτά (50Χ12) που λαμβάνουμε εμείς και αυτό για την ώρα;
Μήπως δεν έχει προκύψει και για εμάς τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σοβα-•
ρότατο κοινωνικό ζήτημα, όταν λαμβάνουμε 600€ ετησίως Επικουρική Σύνταξη, ενώ
με την τροπολογία που κατατέθηκε «..επιλύεται το κοινωνικό ζήτημα που έχει ανα-
κύψει και εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων…»
μόνο για τους συνταξιούχους των ΛΕΠΕΤΕ και  ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ;
Μήπως επειδή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπάρχουν ακόμα αποθεματικά που πρόκειται να διο-•
χετευθούν άμεσα ή έμμεσα  στις ιδιωτικές ασφαλιστικές, ενώ στο ΛΕΠΕΤΕ εκλείπουν;
Μήπως επειδή υποχρεώθηκε η ΕΤΕ, βάσει του Ν.4618/2019, να καταβάλει εφάπαξ•
ποσά μέχρι το 2024 και σε αντικατάσταση αυτών, αυξημένες εισφορές βάσει του δικού
σας νόμου Ν.4680/2020, ενώ οι άλλες συστημικές τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ το αποφεύγουν με τη διατήρηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;

Μήπως προστατεύονται οι τράπεζες αυτές από την υποχρέωσή τους να καταβάλ-•
λουν ανάλογες εισφορές όπως η ΕΤΕ, για την κάλυψη της βιωσιμότητας της υπο-
χρεωτικής επικουρικής σύνταξης του προσωπικού τους, όταν μάλιστα έχουν
πραγματοποιήσει (και θα συνεχίσουν) αλλεπάλληλα προγράμματα εθελούσιας εξό-
δου, χωρίς την οφειλόμενη εκ του νόμου αποζημίωση του Ταμείου;
Μήπως επειδή οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ•
και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟ-
ΝΙΚΗΣ , από το 2015 ζητούν επίμονα να ενταχθούν τα μέλη τους στον πρώην
ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ, ενώ οι Σύλλογοι Υπαλλήλων (ΣΥΕΤΕ) και Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ)
της ΕΤΕ το αρνούνται & το απορρίπτουν; (Βλέπε στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΤΕ, e-
mail του Προέδρου προς τον Πρωθυπουργό, στις 19.03.2020, με το οποίο ζητά την
παρέμβασή του για να μην ψηφιστεί η τροπολογία καθώς και την Νο 63/20.03.2020
ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ με τίτλο: « Η Κυβέρνηση με μια αιφνιδιαστική, άδικη & μο-
νομερή νομοθετική τροπολογία, που ψήφισε μόνη της, αθέτησε τις προεκλογικές
της υποσχέσεις για δίκαιη λύση στον ΛΕΠΕΤΕ».)

Αλήθεια, η πραξικοπηματική Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ - που με τις καταστροφικές

επιλογές της για τις οποίες μάλιστα διώκεται για κακουργηματική απιστία – η οποία

έχει μετατρέψει το Επικουρικό μας Ταμείο σε Ταμείο Επιστροφής Ατομικών Εισφο-

ρών, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των

ΛΕΠΕΤΕ και  ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ και το ποσό της επικουρικής σύνταξης που θα

λαμβάνουν, καθώς και την προοπτική που έχουν, είναι σε θέση να ψελλίσουν τίποτα;

Κύριε Υπουργέ είναι η ώρα για να σταματήσουν οι υπεκφυγές!
Η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα

που αφορά χιλιάδες συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους!
Οι Σύλλογοι που υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των μελών μας στη Δημόσια Κοι-
νωνική Επικουρική Σύνταξη, παρ’ όλη την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη δια-
πλοκή που καθημερινά συναντάμε, θα συνεχίσουμε μαζί με την Ομοσπονδία μας
να αγωνιζόμαστε για την ένταξή μας στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-
ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ), με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, ώσπου να ικα-
νοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας και να πετύχουμε την ανάλογη αντιμετώπιση και
λύση με τους ασφαλισμένους & συνταξιούχους του  ΛΕΠΕΤΕ της ΕΤΕ,  αφού οι
περιπτώσεις μας είναι παρόμοιες.

.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕρΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤρΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕρΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠρΟΕρΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ 
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠρΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑρΤΑΣ
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤρΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤρΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROBANK

ΕΝΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠρΟΣΑρΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥρΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ & ΑΝΑΔρΟΜΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤρΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

ΠΑρΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑρΚΗ ΚΑρΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 47,5€ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συλλόγων με ασφαλισμένα μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ό
λοι γνωρίζετε τη μεγάλη προσπάθεια των στελεχών της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Εργαζομένων (ΣΥΙΛΤΕ) αφενός μεν για να δημο-
σιοποιήσουμε τη σκανδαλώδη επένδυση που αποφάσισε το 2015 η διοίκηση

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK με τις γνωστές, καταστροφικές συνέπειες
στη βιωσιμότητα του ταμείου και στις συντάξεις των ασφαλισμένων μελών του και αφε-
τέρου δε, για να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες
από τη δικαιοσύνη σε όσους απαξίωσαν τον επικουρικό μας φορέα και προξένησαν
τόσο μεγάλη ζημία στο ταμείο και κατά συνέπεια στους ασφαλισμένους.
Στα πλαίσια της προσπάθειας των Συλλόγων μας να προασπιστούμε τα συμφέροντα
των μελών μας και κατ’ επέκταση συνολικά των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ, ύστερα από αποφάσεις των Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΣΥΙΛΤΕ ο Πρό-
εδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος και ο τότε
Πρόεδρος του ΣΥΙΛΤΕ συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος είχαν καταθέσει το 2018 μη-
νυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την καταστροφική αυτή επένδυση.
Επειδή βέβαια ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη και τη λύτρωση σχεδόν πάντα είναι δύ-
σβατος, σας είχαμε ενημερώσει ότι με μία πρόχειρη, εντελώς αδικαιολόγητη απόφασή
του, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Φυσικά, αυτό
δε μας πτόησε στο ελάχιστο, το αντίθετο μάλιστα, προσφύγαμε στην Εισαγγελία Εφετών
και με απόφασή του ο Εισαγγελέας Εφετών κ. Ιωάννης Κούτρας με μία απόλυτα θε-
μελιωμένη πρότασή του, παρήγγειλε την κίνηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια
κύριας ανάκρισης για τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που έλαβαν την από-
φαση για την επένδυση.
Δυστυχώς βέβαια, τους αμέσως επόμενους μήνες προέκυψε η γενική καραντίνα λόγω
της κρίσης του κορωνοϊού με αποτέλεσμα να υπάρξει δικαιολογημένη καθυστέρηση και

σε αυτήν την υπόθεση.
Ωστόσο, το ποτάμι πίσω δε γυρνά... και όπως μας ενημέρωσαν οι νομικοί μας σύμβου-
λοι, ήδη η υπόθεση ανατέθηκε στο Β’τακτικό ανακριτή και το επόμενο διάστημα
όλοι όσοι καταθέσαμε στην προκαταρκτική διαδικασία (συνάδελφοι Σαράντος Φιλιπ-
πόπουλος, Νίκος Αλεξόπουλος, Παντελής Τσίτος, Γιώργος Κανελλάκης και Δημή-
τρης Σταύρου), θα κληθούμε από τον ανακριτή να αποκαλύψουμε όσα γνωρίζουμε για
την υπόθεση και την ολέθρια αυτή απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη οικο-
νομική ζημία του ταμείου και οδήγησε στις συντάξεις-φιλοδωρήματα των 50 ευρώ...
Δυστυχώς βέβαια, η ζημιά που προξένησαν οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον ασφαλι-
στικό φορέα είναι πολλαπλάσια, αφού με τη στάση τους υπονόμευσαν κάθε προσπά-
θεια εξεύρεσης λύσης και διάσωσης των επικουρικών μας συντάξεων, με τη
δογματική άρνησή τους να αποδεχθούν την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ (νυν
e-ΕΦΚΑ) που ήταν και παραμένει η μόνη ρεαλιστική προοπτική διάσωσης και δια-
σφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης (λύση που άλλωστε δόθηκε στην επικουρική
ασφάλιση του ταμείου της Εθνικής με την ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ). .

Συνάδελφοι,
Οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουμε ασυμβίβαστα να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για τα
συμφέροντα των μελών μας, ακόμα και αν απέναντί μας έχουμε αντιπάλους που με
κάθε τρόπο και μέσο επιχειρούν να διαιωνίζουν ένα ταμείο με τεράστια προβλήματα
βιωσιμότητας για ίδιους σκοπούς και για να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεών
τους. Εμείς δεσμευόμαστε ότι η μέχρι σήμερα πορεία μας θα συνεχιστεί απαρέγκλιτα,
μέχρι τη δικαίωση των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τη διάσωση της
επικουρικής μας σύνταξης και βεβαίως την απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους του
ναυαγίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της επικουρικής μας σύνταξης.

Οι Σύλλογοι που αγωνιζόμαστε για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης με την
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τ.ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ, έχοντας εξαντλήσει όλα τα μέσα για
να πραγματοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας , αποστείλαμε επίσης στις 8/7/20 πλήρως
εμπεριστατωμένη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη (μπο-
ρείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας), ζητώντας να δώσει δίκαιη λύση στην υπόθεση της
επικουρικής μας ασφάλισης.
Ταυτόχρονα πιστεύουμε θα εξελιχθεί η ανακριτική διαδικασία (βλ. πιο κάτω) για την κατα-
στροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK και ελπίζουμε στην απομά-
κρυνση της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε σε συνδυασμό με τις ενέργειές μας να βρούμε
επιτέλους το δρόμο για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης!
Πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι η πλειονότητα των ασφαλισμένων μελών του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι οι μόνοι στην Ελλάδα που λαμβάνουν συμβολική επικουρική σύνταξη και
σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας από τον κ. Πρωθυ-
πουργό, θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε για να δοθεί δίκαιη λύση στο αίτημά μας!

Τέρμα πια οι αυταπάτες!
Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν και όλοι πλέον 

(Πολιτεία, φορείς, Ασφαλισμένοι) πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους!

Κίνηση ποινικής δίωξης και διενέργεια κύριας ανάκρισης για την καταστροφική
επένδυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK μετά από τη μηνυτήρια
αναφορά που είχαν καταθέσει ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΙΛΤΕ το 2018

H H ώραώρα τηςτης ΔικαιοσύνηςΔικαιοσύνης !!

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020 
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Συνάδελφοι,

Ό
πως σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή από διάφορες διαρροές
που υπήρξαν, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων
των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 είναι μη νόμιμες για το

χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως τον Μάιο του έτους 2016.
Αμέσως με τη δημοσίευση της απόφασης o νομικός μας σύμβουλος δρ. Απόστολος
Παπακωνσταντίνου μας απέστειλε το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα:

Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν από τους πρώτους συλλόγους πανελλαδικά που διερεύνη-
σαν τις νομικές δυνατότητες αντίδρασης απέναντι στις οδυνηρές περικοπές που επέ-
βαλαν τα μνημόνια στις συντάξεις και έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
διεκδικήσεις των μνημονιακών περικοπών και των επιδομάτων δώρων και επιδομά-
των αδείας.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο Σύλλογός μας ήταν ο πρώτος ο οποίος, δια του νομικού
συμβούλου του Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, είχε πιθανολογήσει για την
κρίση αυτή του ανωτάτου Δικαστηρίου πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η πρότυπη
δίκη.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο σε διάσκεψή του μετά την πρό-
τυπη (πιλοτική) δίκη για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των Ν.
4051/2012 και 4093/2012 που είχε διεξαχθεί στις 10/1/20 και θα έκρινε αν οι σχετικές
διατάξεις των νόμων είναι συνταγματικές και αν οι περικοπές αυτές μπορεί να εφαρ-
μοστούν και για ποια χρονικά διαστήματα. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε ασκήσει πρό-
σθετη παρέμβαση, στην οποία παραστάθηκε ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου
μας δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου προβάλλοντας το σύνολο των νομικών
επιχειρημάτων που αφορούν την αντισυνταγματικότητα των περικοπών αυτών,
ενώ είχαμε συμμετάσχει και σε συγκέντρωση των συνταξιούχων έξω από το ΣτΕ. Η
παρέμβαση αυτή κρίθηκε παραδεκτή και βάσιμη, σε αντίθεση με σειρά άλλων πα-
ρεμβάσεων συνδικαλιστικών φορέων που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. 

Εφάπαξ τα αναδρομικά σε όλους -  προσφεύγοντες και  μη 
Μετά από πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, το σύνολο των αναδρομικών του δια-
στήματος των 11 μηνών (Ιούνιος 2015 μέχρι Μάιο 2016) για το οποίο κρίθηκαν μη νό-
μιμες οι μνημονιακές περικοπές βάσει της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ, θα
καταβληθεί εφάπαξ στο ακέραιο μέσα στο 2020.

Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν έρθει εις γνώση μας από τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού και μετά από επικοινωνία μας με το νομικό μας σύμ-
βουλο δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου που έχει αναλάβει την υπόθεση για το Σύλ-

λογό μας, ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει προσφύγει ή όχι, θα καταβληθούν
τα αναδρομικά που προέρχονται από τις μη νόμιμες περικοπές του 4051/2012 και
4093/2012 για το διάστημα των 11 μηνών, δυστυχώς χωρίς τόκους και ασφαλώς,
όπως διευκρίνισε ο Πρωθυπουργός, δε θα καταβληθούν τα δώρα που αφορούν
αυτό το διάστημα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι συνάδελφοι στους οποίους δεν έχουν γίνει μνημονια-
κές περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 (δηλαδή όσοι λαμβάνουν κύρια
σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ και επομένως δεν τους έχουν γίνει μνημονιακές περι-
κοπές αυτών των νόμων), δεν έχουν να περιμένουν αναδρομικά από τη συγκεκρι-
μένη απόφαση και επομένως διεκδικούν μόνο τα δώρα, τα οποία όμως, όπως
προαναφέραμε, έγινε σαφές ότι δε θα καταβληθούν.

Σύμφωνα με τ ις  εξαγγελ ίες  του πρωθυπουργού εντός
Οκτωβρίου πιστώνονται  τα αναδρομικά 11 μηνών 
(δεν συμπεριλαμβάνονται  δώρα και  επίδομα αδείας) 
Συνάδελφοι,
Στην πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
φέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση των αναδρομικών που θα δοθούν με βάση την
απόφαση του ΣτΕ που έκρινε μη νόμιμες τις περικοπές των κύριων συντάξεων των
νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους
2015 έως το Μάιο του έτους 2016.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τα αναδρομικά αυτά θα δοθούν σε
περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους (ανεξάρτητα αν είχαν κάνει προσφυγή ή όχι),
θα ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ και ουσιαστικά αφορούν όλους
τους συνταξιούχους που η σύνταξή τους υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ και επομένως
είχαν υποστεί μνημονιακές κρατήσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Τα αναδρομικά θα δοθούν εφάπαξ εντός του Οκτωβρίου (αναμένεται να διευκρινι-
στεί η ακριβής ημερομηνία από την κυβέρνηση) και ουσιαστικά, με τις δηλώσεις του, ο
πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι δε θα συμπεριληφθούν τα δώρα και το επίδομα
αδείας.

*Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνετε σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ και αναμένεται να

λάβετε αναδρομικά για το προαναφερθέν διάστημα των 11 μηνών, μπορείτε να

τα υπολογίσετε αθροίζοντας τις κρατήσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012

που θα βρείτε σε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης προ του 2019 και πολλα-

πλασιάζοντας το ποσό επί 11. Σημειώστε ότι το ποσό αυτό θα είναι ακαθάριστο

και συνεπώς θα επιβληθούν νόμιμες κρατήσεις.

Συνάδελφοι,

Σας τονίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές αφορούν τις μνημονιακές περικοπές των
συντάξεων των Νόμων Ν. 4051/2012 και 4093/2012, αλλά όχι την εισφορά αλλη-
λεγγύης - που είναι ένα μεγάλο διεκδικούμενο ποσό για πολλούς από εμάς – την οποία
ο Σύλλογός μας βεβαίως συνεχίζει να διεκδικεί με τις ομαδικές αγωγές μέσω του
νομικού μας συμβούλου δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να διεκδικεί με υπευθυνότητα το καλύτερο δυνατό για
τα συμφέροντα των συναδέλφων και σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπό-
θεση των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων έχουμε έρθει σε συμφωνία με το
νομικό μας σύμβουλο δρ. Παπακωνσταντίνου για να διεκδικήσουμε αναδρομικά
από την αρχή των μνημονιακών περικοπών το 2012 και θα προσφύγουμε στο εξής
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα υπόλοιπα διεκδι-
κούμενα ποσά. 
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και πρωταγωνιστεί στο θέμα
αυτό, προβαίνοντας έγκαιρα και αξιόπιστα στις αναγκαίες νομικές ενέργειες. Ο Σύλ-
λογός μας αποτελεί την πλέον υπεύθυνη και έγκυρη πηγή ενημέρωσής σας για όλα τα
θέματα που αφορούν το χώρο της Ιονικής. 

Ε πα ν υ πο λ ο γ ι σ μ ό ς  κα ι  α ν α δ ρ ο μ ι κά  γ ι α  ό σ ο υ ς
συνταξιούχους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης
Σύμφωνα πάλι με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, το επόμενο διάστημα αναμένεται
να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων όσων συνταξιοδοτήθηκαν με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τα αυξημένα ποσοστά αναπλή-
ρωσης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμους που ψηφίστηκε στις αρχές του
2020. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αναπροσαρμογή αυτών των
συντάξεων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 θα δοθούν αναδρομικά για το διάστημα
από το Νοέμβριο του 2019 έως την ημερομηνία αναπροσαρμογής.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ : αναδρομικά

στους συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω

των 1.000 ευρώ καθόσον κρίθηκαν μη νόμιμες οι

περικοπές των συντάξεων των μνημονιακών

νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό

διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως τον

Μάιο του έτους 2016

Ε ν τ ό ς  τ ο υ  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  θ α  δ ο θ ο ύ ν  τ α
α ν α δ ρ ο μ ι κ ά  σ τ ο υ ς  δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ς
Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ  θ α  σ υ ν ε χ ί σ ε ι  ν α
δ ι ε κ δ ι κ ε ί  τ α  α ν α δ ρ ο μ ι κ ά  α π ό  τ ο  2 0 1 2

Ε π α ν υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  κ α ι  α ν α δ ρ ο μ ι κ ά  γ ι α
ό σ ο υ ς  σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ ς  έ χ ο υ ν  π ά ν ω
α π ό  3 0  έ τ η  α σ φ ά λ ι σ η ς

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟφΑΣΕΩΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚρΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕρΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα (14.07.2020) εκδόθηκε η απόφαση της Ολο-

μελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις μνημονιακές περικοπές των συντά-
ξεων (νόμοι 4051/2012 και 4093/2012). Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη αυτή («πιλοτική
δίκη») συμμετείχε ο Σύλλογός σας μέσω παρεμβάσεως που ασκήσαμε, κατόπιν
εντολής σας, εκ μέρους μελών του, συμβάλλοντας σημαντικά στην τεκμηρίωση των
σχετικών ισχυρισμών των μελών σας και στην έκδοση της αποφάσεως αυτής, η οποία
κρίνεται, σε γενικές γραμμές, θετική. Σημειωτέον ότι η παρέμβαση αυτή κρίθηκε πα-
ραδεκτή και βάσιμη, σε αντίθεση με σειρά άλλων παρεμβάσεων συνδικαλιστικών φο-
ρέων που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση
της Ολομελείας του Δικαστηρίου, αναγνωρίζεται η αντισυνταγματικότητα των περικο-
πών κατά το μέρος αυτών που αφορούν το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους
2015 (έκδοση προγενέστερων αποφάσεων του Σ.τ.Ε.) έως τον Μάϊο του έτους 2016
(έναρξη ισχύος νόμου Κατρούγκαλου) (συνολικό χρονικό διάστημα ένδεκα μηνών).
Κρίνεται έτσι ότι για το ως άνω χρονικό διάστημα οι περικοπές ήταν παράνομες.
Η εξέλιξη αυτή θεωρούνταν ως πιθανότερη, όπως είχαμε εγκαίρως ενημερώσει.

Κατόπιν τούτου, θα κληθούν τα Διοικητικά Πρωτοδικεία όπου εκκρεμούν οι
αγωγές που ασκήσαμε εκ μέρους των μελών σας να αποφασίσουν με βάση τα ανω-
τέρω κριθέντα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά την έκδοση
των αποφάσεων αυτών η Δικηγορική Εταιρεία μας θα ασκήσει, όπως έχει δεσμευθεί
έναντι του Συλλόγου σας, προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο) προκειμένου να διαπιστωθεί η παραβίαση της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κατά το μέρος που
αφορά τα υπόλοιπα (πλην του εν λόγω ενδεκαμήνου) διεκδικούμενα ποσά. 
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O πολυσύνθετος Ντίνος Χριστιανόπουλος,  από τους πλέον λαμπρούς
σύγχρονους λογοτέχνες του τόπου μας,  δεν είναι πια κοντά μας

Ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος Δη-
μητριάδης (το ψευδώνυμό του το
απέκτησε από τις πρώτες του εμ-
φανίσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά
ήδη από την εφηβική ηλικία στις
οποίες υπέγραφε ως «Χριστιανό-
πουλο», καθόσον είχε μεγαλώσει με
θρησκευτικές αρχές, παρακολου-
θούσε το κατηχητικό και παρέμεινε
πιστός σε όλη του τη ζωή, παρά τον
ανατρεπτικό χαρακτήρα των
έργων του) γεννήθηκε στις 21 Μαρ-
τίου 1931 στη «Νύμφη του Θερμαϊ-
κού». Οι γονείς του ήταν
πρόσφυγες και πέρασε φτωχικά
παιδικά χρόνια με στερήσεις. Μέσα
από αυτές όμως σκληραγωγήθηκε,
αλλά και αγάπησε τον απλό λαό
που επιβιώνει μέσα στις κακουχίες,
στοιχεία που βεβαίως αποτυπώ-
νονται στη συνέχεια στο έργο του.

Στην εφηβεία του αμφιταλαντεύ-
τηκε αν θα σπουδάσει θεολογία ή
στην Καλών Τεχνών, αλλά τελικά
κατέληξε στη Φιλολογία του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, χωρίς όμως ποτέ να
ασκήσει το επάγγελμα του φιλό-
λογου.

Ο ίδιος είχε ανιχνεύσει νωρίς την
κλίση του στην ποίηση, όπως και
την ομοφυλοφιλία του, που βρίσκε-

ται στον πυρήνα του έργου του, γύρω από τον οποίο όμως εμφανίζονται πολλά
στοιχεία για την κοινωνική ζωή, για την αγάπη του για τη μουσική και ιδιαιτέρως
για το ρεμπέτικο και για τη θρησκεία.

Μόλις σε ηλικία 19 ετών εξέδωσε με δικά του έξοδα την ποιητική συλλογή με τίτλο
«Εποχή των ισχνών αγελάδων», η οποία θεωρήθηκε προκλητική από τους
συντηρητικούς κύκλους της εποχής, ίσως μάλιστα όχι τόσο για την παραδοχή
της ομοφυλοφιλίας του, όσο για το ιδιαίτερο, άμεσο, αιχμηρό και συχνά αφορι-
στικό προσωπικό ύφος με την οποία παρουσίαζε τις σκέψεις του για αυτήν ο δη-
μιουργός. Παρά τις επικρίσεις, η ποιητική συλλογή προκάλεσε αίσθηση και τον
έκανε γνωστό στην πνευματική κοινότητα.

Παρά το γεγονός ότι εργάστηκε για 8 χρόνια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσα-
λονίκης (με μεγάλη επιμέλεια και επιτυχία μάλιστα), παραιτήθηκε και αφιερώθηκε
στη λογοτεχνία (και όχι μόνο).

Καυστικός και ειρωνικός σε πολλά σημεία των έργων του, είχε χαρακτηριστεί
"τολμηρός" λόγω της απενοχοποίησης πολλών λέξεων που συμπεριλάμβανε σε
αυτά, κάτι που είχε σχολιαστεί έντονα. Τρανό παράδειγμα είναι η λέξη "καύλα"
την οποία είχε χρησιμοποιήσει πολλάκις, τόσο σε ποιήματά του όσο και σε
συνεντεύξεις του.

Η μεγάλη του προσφορά στα γράμματα του τόπου αποτυπώνεται κυρίως μέσω

του περιοδικού «Διαγώνιος» που ίδρυσε και ανέλαβε το 1958, το οποίο κυκλο-
φόρησε με μικρά διαλείμματα (για «πνευματική ανάπαυση») μέχρι το 1983, ενώ
το 1962 δημιούργησε τον εκδοτικό οίκο «Εκδόσεις της Διαγωνίου», προτείνοντας
και εκδίδοντας σημαντικούς λογοτέχνες. (Νίκος - Αλέξης Ασλάνογλου, Γιώργος
Ιωάννου, Περικλής Σφυρίδης, Σάκης Παπαδημητρίου κ.ά).

Στην περίοδο της Χούντας έγιναν προσπάθειες να κλείσει ο εκδοτικός οίκος, αλλά
κατόρθωσε μέσω στρατιωτικών, θαυμαστών του έργου του, να το αποτρέψει. Η
έκρηξη του περιοδικού Τύπου τις δεκαετίες του '80 και του '90 τον έκαναν τρο-
μερά γνωστό και αγαπητό σε ένα κοινό που μέχρι τότε αγνοούσε την ύπαρξή του.

Ο ίδιος πάντως δεν έπαψε ποτέ να έχει έναν αιχμηρό δημόσιο λόγο και μάλιστα
να μιλά με αγάπη για την πόλη του (ιδιαίτερα την παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης
που τη λάτρευε καθώς θεωρούσε ότι τον είχε γαλουχήσει με τις αξίες του), ενώ
ταυτόχρονα συνήθιζε να βάλλει εναντίον της νέας γενιάς λογοτεχνών και «κουλ-
τουριάρηδων», επισημαίνοντας τη μεγάλη απόσταση με την αυθεντικότητα των
παλαιών λογοτεχνών. Παρά το γεγονός ότι λοιδορήθηκε από πολλούς, κάθε του
εμφάνιση γινόταν σε κατάμεστους χώρους εκδηλώσεων και αποτελούσε ση-
μαντικό γεγονός, ενώ οι συνεντεύξεις του αποδεικνύονταν απολαυστικές και ιδι-
αίτερα διδακτικές.

Όταν το 2012 του απένειμαν το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Γραμμάτων για το σύ-
νολο του έργου του δεν το δέχτηκε, δηλώνοντας: «Το ότι απέρριψα το βραβείο
ήταν για μένα μια πράξη ζωής», παραπέμποντας βέβαια στο περίφημο κείμενό
του «Εναντίον», το οποίο έγραψε το 1977, μέσω του οποίου καταφερόταν
εναντίον των τιμητικών διακρίσεων (βλ. στη συνέχεια).

Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από έντονα ερωτική διάθεση και επιρροές από το
έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη. «Πάντως, η βασικότερη διαφορά είναι ότι ο Κα-
βάφης είναι φιλήδονος, ενώ εγώ γράφω για την αγωνία της ερωτικής στέρησης»,
έλεγε. Η αγάπη που σε όλη του τη ζωή έδειχνε στους λαϊκούς ανθρώπους τού επι-
στράφηκε στο ακέραιο. Τα τελευταία χρόνια η υγεία του είχε αρχίσει να φθίνει.
Ωστόσο, συνέχιζε να δέχεται θαυμαστές και φίλους στο μέτρο του δυνατού και
να τους αποχαιρετά με το μοναδικό του τρόπο : 

«Να περνάς πάντα καυλά, μωρό μου και να μη με ξεχνάς».

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
“Αν πεθάνω θα φύγω
ευχαριστημένος γιατί
εκείνα που ήταν να
γράψω τα έχω γράψει”
Ντίνος Χριστιανόπουλος
(1931 - 2020)

«Έφυγε» ο τολμηρός 
Ντίνος Χριστιανόπουλος,
ένας από τους πιο
σημαντικούς σύγχρονους
ποιητές & λογοτέχνες

Εκδότης ,  συλλέκτης  έργων τέχνης ,  πρώην ιδ ιοκτήτης
της  π ινακοθήκης  της  «Διαγωνίου» ,  λαογράφος ,  μελε-
τητής ,  μεταφραστής ,  δοκ ιμ ιογράφος ,  β ιβλ ιοκρ ιτ ικός
κα ι  βεβα ίως  ένας  από  τους  πλέον  «συζητημένους»
ποιητές  και  λογοτέχνες  των τελευταίων χρόνων.
Αλλά  κα ι  δηκτ ικός ,  «στρ ιμμένος»  (σύμφωνα με  δ ικά
του λόγια) ,  τολμηρός ,  ερωτικός ,  προκλητικός ,  ασυμβί-
βαστος…

Ο Ντίνος  Χριστ ιανόπουλος  πέθανε  σε  ηλ ικ ία  89  ετών
στην  αγαπημένη και  γενέθλ ια  πόλη του ,  τη  Θεσσαλο-
ν ίκη ,  την  οπο ία  ουδέποτε  εγκατέλε ιψε ,  αφήνοντας
μία ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά στη χώρα μας
-  που  δυστυχώς  από  πατρ ίδα  των  πο ιητών  κα ι  των
λογοτεχνών ,  τα  τελευταία  χρόν ια  υποφέρε ι  από  την
πνευματική  και  πολ ιτ ιστ ική  ένδε ια…

Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος “πλήρωσε” ακριβά τα ποιήματά του, καθόσον δεν έπαψε ποτέ να
είναι τολμηρός και ασυμβίβαστος και κυνηγήθηκε κατά καιρούς από συντηρητικούς κύκλους

Παρέμεινε στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη σε
όλη του τη ζωή, πάντοτε προσιτός και με αγάπη για
τον απλό λαό
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Μερικά σημαντικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του :

1 .  Ο  το λ μ η ρ ό ς  κα ι  
" σ τρ ι μ μ έ νο ς "  π ο ι η τ ή ς
Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είχε ένα χα-
ρακτηριστικό ύφος στα ποιήματά του,
τα οποία είχαν ως κυρίαρχο θέμα την
εφήμερη ομοφυλοφιλική σχέση και το
ερωτικό πάθος που οδηγεί στην ταπεί-
νωση και στη μοναξιά. Επίσης, αρκετά
ποιήματά του είχαν μια κοινωνική
οπτική, ενώ υμνούσε συχνά το ρεμπέ-
τικο τραγούδι.

Καυστικός και ειρωνικός σε πολλά ση-
μεία των έργων του, είχε χαρακτηρι-
στεί "τολμηρός" λόγω της
απενοχοποίησης πολλών λέξεων που
συμπεριλάμβανε σε αυτά, κάτι που είχε
σχολιαστεί έντονα. Τρανό παράδειγμα
είναι η λέξη "καύλα" την οποία είχε
χρησιμοποιήσει πολλάκις, τόσο σε ποι-
ήματά του όσο και σε συνεντεύξεις του.

Επιπλέον, ο έντονος τρόπος συμπερι-
φοράς του τού είχε προσδώσει διά-
φορα επίθετα, όπως "παράξενος",
"αιρετικός", "ιδιόρρυθμος", με τον ίδιο
να χαρακτηρίζει τον εαυτό του "στριμμένο"…

2 .  " Τι  να  τα  κ ά νω  τα  τρ α γ ο ύ δ ι α  σ α ς "
Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος έχει μελοποιηθεί από οκτώ καλλιτέχνες, ωστόσο, ο ίδιος
έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Μάνο Χατζιδάκι, αλλά και τον Σταύρο Κουγιουμτζή,
που ήταν οι πιο γνωστοί. Παρόλα αυτά, είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι ήταν
κατά της μελοποίησης, γιατί θεωρούσε ότι υποβιβάζει την ποίηση.

Επίσης, το ποίημά του "Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας" έχει μελοποιήσει και
τραγουδήσει ο Διονύσης Σαββόπουλος, με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο να μην ήταν
και τόσο χαρούμενος για αυτό.

Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει : "Παρότι του τα παραχώρησα από αγάπη, ούτε
ανέφερε το όνομά μου στο δίσκο ούτε και με πλήρωσε ποτέ, πράγμα που το
θεωρώ ντροπή!".

3 .  " Ε ί μ α ι  ε να ν τ ί ο ν  τ η ς  κ ά θ ε  τ ι μ η τ ι κ ή ς  δ ι ά κ ρ ι σ η ς "
Το 2011 ο Ντίνος Χριστιανόπουλος τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων
για το σύνολο του έργου του, ωστόσο, αρνήθηκε να το παραλάβει, παραπέμποντας
στο κείμενό του "Εναντίον" από το 1979. Στο κείμενό του αυτό ο ποιητής κατέ-
γραψε την εναντίωσή του προς κάθε είδους τιμητική διάκριση, γράφοντας:

«Είμαι εναντίον της κάθε τιμητικής διάκρισης, απ΄ όπου και αν προέρχεται....

Είμαι εναντίον των βραβείων γιατί μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Βρα-
βεύω σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατώτερού μου - και κάποτε πρέπει
να απαλλαγούμε από την συγκατάβαση των μεγάλων. Παίρνω βραβείο σημαίνει
παραδέχομαι πνευματικά αφεντικά - και κάποτε πρέπει να διώξουμε τα αφεντικά
από την ζωή μας...

Είμαι εναντίον των χρηματικών επιχορηγήσεων, σιχαίνομαι τους φτωχοπρόδρο-
μους που απλώνουν το χέρι τους για παραδάκι. Οι χορηγίες μεγαλώνουν την μανία
μας για διακρίσεις και την δίψα μας για λεφτά΄ ξεπουλάνε την ατομική ανεξαρτησία
μας.

Είμαι εναντίον των σχέσεων με το κράτος και βρίσκομαι σε διαρκή αντιδικία μαζί
του. Πότε μου δεν πάτησα σε υπουργείο, και το καυχιέμαι. Η μόνη μου εξάρτηση
απο το κράτος είναι η εφορεία, που με γδέρνει.

Είμαι εναντίον των εφημερίδων. Χαντακώνουν αξίες, ανεβάζουν μηδαμινότητες,
προβάλλουν ημετέρους, αποσιωπούν τους απροσκύνητους΄ όλα τα μαγειρεύουν,
όπως αυτές θέλουν. Δεξιές, αριστερές, κεντρώες - όλες το ίδιο σκατό....

Είμαι εναντίον κάθε ιδεολογίας, σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν μας την πασέρ-
νουν. Όσο πιο γοητευτικές και προοδευτικές είναι οι ιδέες, τόσο πιο τιποτένια
ανθρωπάκια μπορεί να κρύβονται από πίσω τους. Όσο πιο όμορφα τα λόγια τους,
τόσο πιο ύποπτα τα έργα τους. Όσο πιο υψηλοί οι στόχοι, τόσο πιο άνοστοι οι στί-
χοι.

Είμαι, προπάντων, εναντίον κάθε ατομικής φιλοδοξίας, που καθημερινά μας οδηγεί

σε μικρούς και μεγάλους συμβιβασμούς. Αν σήμερα κυριαρχούν παραγοντίσκοι και
τσανάκια, δεν φταίει μόνο το κωλοχανείο΄ φταίνε και οι δικές μας παραχωρήσεις
και αδυναμίες. Αν πιάστηκε η μέση του οδοκαθαριστή, φταίμε και εμείς που πε-

τούμε το τσιγάρο μας στο δρόμο. Κι
αν η λογοτεχνία μας κατάντησε
σκάρτη, μήπως δεν φταίει και η δική
μας σκαρταδούρα;...».

(Κείμενο του 1977 στο περιοδικό
ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, αρ. 1, Ιανουάριος -
Απρίλιος 1979)

4 .  Η  ο μ ο φ υλ ο φ ι λ ί α  κα ι  τα

ε ρ ωτ ι κ ά  π ο ι ή μ α τα
Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είχε δη-
λώσει και μιλήσει ανοιχτά για την
ομοφυλοφιλία του εδώ και πολλά
χρόνια. Άλλωστε, στα ποιήματά του
περιγραφόταν με έναν ιδιαίτερο
τρόπο ο ομοφυλοφιλικός έρωτας,
ενώ διαφωνούσε έντονα όταν χαρα-
κτήριζαν τα ποιήματά του "ομοφυλο-
φιλικά", καθώς πίστευε πως ήταν
καθαρά "ερωτικά" και πως ο ορισμός
που τους προσέδιδαν ήταν εντελώς
λανθασμένος.

Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει:

"Τα ποιήματά μου είναι εντελώς ερωτικά. Η λεζάντα αυτή, την έχω βάλει εγώ, γιατί
κάποιοι κακοήθεις θα λέγανε ομοφυλόφιλα. Πρώτα πρώτα δεν έχουν δίκιο αυτοί
που τα λένε, για το βασικό λόγο ότι δεν είναι όλα ομοφυλόφιλα. Δεύτερον, και για
έναν άλλο μυστήριο λόγο, γιατί η ομοφυλοφιλία είναι αυτή που δημιουργεί τελικά
την αίσθηση του ερωτικού. Ένας μη ομοφυλόφιλος ποιητής δεν μπορεί να είναι
ερωτικός. Αυτό φαίνεται υπερβολή, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Απλά είναι μια αλήθεια.
Αντίθετα εγώ ως ομοφυλόφιλος μπορώ να εκφράσω καλύτερα και μη ομοφυλό-
φιλους έρωτες".

5 .  Ε π ί τ ι μ ο ς  δ ι δ ά κ το ρ α ς  το υ  Α Π Θ
Την 1η Ιουνίου του 2011 ο Ντίνος Χριστιανόπουλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδά-
κτορας του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο ποιητής και λογοτέχνης είχε δηλώσει από παλιά ότι δεν θα δεχόταν καμία τιμή
- όπως είδαμε παραπάνω. Τη συγκεκριμένη, όμως, τιμή τη δέχτηκε για δυο λόγους,
όπως είχε εξηγήσει:

-"Το ξέρω πως παλιότερα έχω δηλώσει ότι δε θα λάμβανα ποτέ βραβείο αλλά αυτό
το κάνω για να μιλήσω επιτέλους εγώ για τους ποιητές αυτής της πόλης".

Είχε προσθέσει πως η τιμή αυτή έγινε από τη σχολή του κι αυτός ήταν ο δεύτερος
λόγος που τον είχε κάνει να δεχτεί. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑρΑΛΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1272/2019 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Απόστο-
λος 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 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 510 Ευρώ. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου. 

ΟΛΓΑ ΜΑρΟΥΓΚΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1164/2019 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Όλγα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2010 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 300 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η
δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1559/2019 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι ο -προερχόμενος από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως- συνάδελφος Θανάσης έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2015 και
ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 1.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 400 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΠΥρΙΔΩΝ ΜΟΥΔΗΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 979/2019 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Σπύρος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2007 και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική του δαπάνη 300 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η
δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΜΗΤρΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 259/2019 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Παναγιώτα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2011 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 1.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 350 Ευρώ. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου. 

ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ ΧΑρΠΑΝΤΙΔΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 470/2019 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Κατερίνα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2011 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 400 Ευρώ. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

Δικαστικές αποφάσεις

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναγόρευσής τους σε επίτιμο διδάκτορα του
ΑΠΘ, μία τιμή από τη σχολή του που εν τέλει αποδέχτηκε 
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Ευλαμπία Βαγγελάτου

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 48 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη
ζωή η συναδέλφισσά μας Ευλαμπία (Μπία) Βαγγελάτου, η οποία είχε υπηρετήσει
στα καταστήματα Αγίου Ανδρέα και στα Ψηλά Αλώνια Πατρών. Την Μπία, όπως
συνήθιζαν να την αποκαλούν στο στενό της κύκλο, διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στην επίσης συναδέλφισσά μας μητέρα της εκλιπούσης Ιωάννα
Βλασοπούλου, στα δύο της αδέρφια, Γιώργο και Νίκο, καθώς και στους οικείους
της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Ιωάννης Σταματόπουλος

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 60 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Σταματόπου-
λος, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στο κατάστημα Ορεστιάδας. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι
θα θυμούνται τον εξαιρετικό του χαρακτήρα και την προθυμία του, ευρισκόμενος
πάντοτε στις επάλξεις για την εξυπηρέτηση του κοινού στο ταμείο. Στη σύζυγό του
Μαρία και την κόρη τους Ευαγγελία, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκ-

φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Πέτρος Βασιλάς

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο συνάδελφός μας Πέτρος Βασιλάς ύστερα
από πολυετή αγώνα που έδωσε για να κρατηθεί στην ζωή, ο οποίος είχε υπηρετήσει
στη Διεύθυνση οργάνωσης, στη Διεύθυνση επιθεώρησης, στη Β’ Περιφερειακή Δι-
εύθυνση καταστημάτων Αθηνών και στα καταστήματα Κολωνακίου, Κέρκυρας, Με-
σολογγίου και Πανόρμου. Τον Πέτρο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη συναδέλφισσα σύζυγό του Ντίνα Αγγελοπούλου - Βασιλά, τις

κόρες τους Θάλεια και Χρύσα, στην επίσης συνάδελφισσα μητέρα του Θάλεια, καθώς και στους οι-
κείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Χρήστος Χατζηχρήστος

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Χατζηχρήστος,
ο οποίος είχε υπηρετήσει κατά σειρά στην Κύπρου Λάρισας, στη Γενική Επιθεώ-
ρηση, στον Αμπελώνα, τη Γιάννουλη, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, την Αγίου Κων-
σταντίνου και τη Νεαπόλεως Λάρισας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ευαγγελία, τις κόρες τους Νικολέτα, Μαρία και Γα-

βριέλλα, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Μάριος Αρμάος

Η είδηση της ξαφνικής απώλειας του Μάριου Αρμάου σε ηλικία 67 ετών έπεσε ως
κεραυνός εν αιθρία στο Σύλλογό μας, αφού κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο
αγαπητός μας Μάριος δε θα είναι πια μαζί μας όταν μας ενημέρωσε ο επιστήθιος
φίλος του και διευθυντής της ΟΤΟΕ συνάδελφος Χρήστος Καστορίνης. Ο Μάριος
διετέλεσε νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ) επί

τρεις συναπτές δεκαετίες και η πολυετής μας συνεργασία υπήρξε πάντοτε άψογη. Ο εκλιπών αγωνί-
στηκε στη ζωή του, ξεκινώντας χωρίς καμία βοήθεια από την ιδιαίτερη πατρίδα του Τήνο, ήρθε στην
Αθήνα και σπούδασε με μεγάλες δυσκολίες στη Νομική, άσκησε τη δικηγορία και κατόρθωσε να έχει
μία αξιοσημείωτη σταδιοδρομία. Πάνω από όλα όμως, ο Μάριος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος
που τον αγαπούσαν όλοι και είχε μονάχα φίλους! Στη σύζυγό του Σοφία, την κόρη τους Λουκία που
ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα της ασκώντας επίσης τη δικηγορία, την έτερη κόρη τους Μαργαρίτα
που είναι καθηγήτρια και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αχμέτ Κουρού

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών ο συνάδελφός μας Αχμέτ Κουρού,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Αίγιο, τα Σπάτα, τη Σταδίου-Ομήρου, τη Διεύθυνση
Μηχανοργάνωσης, τη Ναυαρίνου, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την Περιφερειακή Β’
Αθηνών, τη Διεύθυνση Διοικητικού, τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών και τη Διεύ-
θυνση Λειτουργικής Υποστήριξης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα και ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους που είχαν

την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του, ενώ ήταν επίσης ένας από τους λεγόμενους «300 της Ιονικής»,
αφού παρέμεινε πιστός στο Σύλλογό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, αρνούμενος
να υποκύψει στις πιέσεις που δεχόταν και βέβαια είμαστε όλοι ευγνώμονες για την αξιοπρεπή, σθε-
ναρή του στάση. Στη σύζυγό του Σεβίμ, το γιο τους Σαχίν και την κόρη τους Ζερρήν, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ανδρέας Κλαυδιανός

Έφυγε από κοντά μας μετά από μακρά μάχη να κρατηθεί στη ζωή σε ηλικία 70 ετών
ο Ανδρέας Κλαυδιανός, σύζυγος της συναδέλφισσάς μας Στέλλας Κλαυδιανού η
οποία υπηρέτησε στο Περιστέρι και τη Διεύθυνση Επιθεώρησης. Ο Ανδρέας εργά-
στηκε επί σειρά ετών στην ΕΥΔΑΠ και διακρινόταν από το ήθος, τη συνέπεια και
την εργατικότητα. Δυστυχώς για πολλά χρόνια ταλαιπωρήθηκε από βαριά ασθένεια

και έφυγε τελικά μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του, κλείνοντας τον κύκλο της ζωής του. Η αγαπημένη
του σύζυγος, συναδέλφισσά μας Στέλλα στάθηκε δίπλα του επί 13 χρόνια σε ένα διαρκή μαραθώνιο
και είμαστε πραγματικά περήφανοι για τη στάση της και την αμέριστη αγάπη που επέδειξε προς το
σύζυγό της αφού αποτελεί παράδειγμα κουράγιου, δύναμης και στήριξης για όλους μας. Στη Στέλλα
και στα δύο τους παιδιά Αλέξη και Βασιλική, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αθηνά Πρίντζου

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών η Αθηνά Πρίντζου, σύζυγος του συναδέλ-
φου μας Χρήστου Πρίντζου, ο οποίος είχε μία σημαντική σταδιοδρομία έχοντας υπη-
ρετήσει στην Κηφισιά, το Λογιστήριο Κεντρικού, ως διευθυντής στο ΤΑΠΙΛΤ και ως
διευθυντής στο Παλαιό Φάληρο. Την διέκριναν το ήθος και η συνέπεια, ενώ ήταν
μία εξαιρετικά δυναμική γυναίκα που γέμιζε με ενέργεια και αυτοπεποίθηση όσους
είχαν την τιμή να τη γνωρίζουν. Η Αθηνά και ο Χρήστος είχαν δημιουργήσει μία πολύ

όμορφη Ιονική Οικογένεια, αφού και η κόρη τους Λίνα Πρίντζου-Χαραλαμποπούλου,
σύζυγος του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, είναι επίσης συναδέλφισσα έχοντας
υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ιονοκάρτας, τη Διεύθυνση Marketing, τη Γλυφάδα, το Κολωνάκι, το Βύ-
ρωνα, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και την Κυψέλη. Στον Χρήστο, το γιο τους Σπύρο, τη Λίνα, καθώς
και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Ελένη Κυριαζή

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών η Ελένη Κυριαζή, σύζυγος του αείμνηστου
συναδέλφου μας Χαράλαμπου (Μπάμπη) Κυριαζή, ο οποίος είχε διαγράψει μία ση-
μαντική πορεία στην τράπεζα, υπηρετώντας κατά σειρά στην Τρίπολη ως εργαζό-
μενος και διευθυντής, στην 25ης Αυγούστου Ηρακλείου Κρήτης και στη συνέχεια
ως διευθυντής στην Αγίου Ανδρέα Πατρών, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοπον-

νήσου και Δυτικής Ελλάδας, τη Διεύθυνση Καθυστερήσεων, τη Φιλικής Εταιρείας στο
Κολωνάκι, τη Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Ομίλου και αποχώρησε από τη Διεύθυνση Καθυστερήσεων.
Τη διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Στην επίσης πρώην συναδέλφισσα κόρη της Κωνσταντίνα και την

έτερη κόρη της Γιώτα και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιώργος Γιατράς

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Γιατράς, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στη Ζάκυνθο, τη Σταδίου-Ομήρου, την Πλατεία Βάθης, την
Αγίου Κωνσταντίνου, τα Ιλίσια, την Πετρούπολη, τη Λυκόβρυση, το Γουδί, την Πα-
νόρμου, τη Σκρα Καλλιθέας, την Ιπποκράτους, την Αμφιθέας, το Παλαιό Φάληρο,
το Παγκράτι, την Αγία Παρασκευή και ως Διευθυντής στο Βύρωνα. Τον διέκριναν

το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία, τα παιδιά τους Θεόδωρο, Διονύση
και Αθηνά, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννης Καλκούνης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Καλκούνης,
ο οποίος είχε διαγράψει μία μακρά πορεία στον τραπεζικό χώρο, έχοντας εργαστεί
στην Ιονική Τράπεζα στα καταστήματα Ναυαρίνου, Πλατείας Βάθης, Βρυώνη Πει-
ραιά, Κολωνακίου, Φίλωνος, ως διευθυντής στη Νίκαια και την Αλεξανδρούπολη,
ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων και τα Χρεόγραφα

του Κεντρικού, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στην Κάρτα Πίστεως, όπου μετά από δύο χρόνια έγινε
Διευθυντής μέχρι την αποχώρησή του. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη
σύζυγό του Μαρία, την κόρη τους Ράνια, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νίκος Σταματιάδης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος Σταματιάδης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, στο κατάστημα Παλαιάς Λαχαναγοράς και
στο κατάστημα Χαλανδρίου. Τον Νίκο από τη Ζίτσα Ιωαννίνων, διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια, η εργατικότητα και ήταν ένας πραγματικά εξαιρετικός συνάδελφος και
άνθρωπος που απολάμβανε της αγάπης όσων είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν

μαζί του. Στη σύζυγό του Γιώτα, στο γιο του Τάσο και την επίσης συναδέλφισσά μας κόρη του Άννα,
καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Χαραλάμπος Παναγιωτόπουλος

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 81 ετών ο συνάδελφός μας Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, τη Φίλω-
νος, την Κηφισιά, τον Άγιο Ανδρέα Πατρών, τη Χαροκόπου, την Παλαιά Λαχανα-
γορά, τα Βριλήσσια, το Μαρούσι, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργα-

τικότητα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση, υπηρε-
τώντας με συνέπεια τις αρχές του. Στο γιο του Βάγια και την κόρη του Ξανθίππη, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών ο συνάδελφός μας Παναγιώτης Ηλιόπου-
λος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Κηφισιά, τους Αμπελόκηπους, ως
διευθυντής στην Αγία Τριάδα Αμπελοκήπων, στο Κεντρικό Λογιστήριο, ως διευ-
θυντής στο Νέο Ψυχικό και ως διευθυντής στη Μιχαλακοπούλου. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο Παναγιώτης είχε δημιουργήσει μία αυ-

θεντική Ιονική Οικογένεια, αφού τόσο η σύζυγός του Φανή Δούρου, όσο και η κόρη του Κανέλλα
Ηλιοπούλου είναι συναδέλφισσες. Στη Φανή, την Κανέλλα, τον γιο του, Πήτερ Ηλιόπουλο, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Μιχάλης Αμπελάς 

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφός μας Μιχάλης Αμπελάς, ο
οποίος είχε υπηρετήσει ως υπάλληλος και διευθυντής στο Βόλο, στην Ελευσίνα,
ως διευθυντής στα Τρίκαλα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδος και
ως διευθυντής στο κατάστημα Κύπρου Λάρισας. Τον Μιχάλη διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελευθερία, την κόρη του Ελένη,

καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ελένη Αλιβέρτη

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών η συναδέλφισσά μας Ελένη Αλιβέρτη, η
οποία είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης (Γερανός).
Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν ένας ξεχωριστός άν-
θρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή της στο συλλογικό καλό και είχε έντονη κοινω-
νική δράση, αφού είχε ασχοληθεί με τα κοινά του χώρου μας έχοντας διατελέσει

μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων κατά το παρελθόν. Η μεγάλη της αγάπη όμως ήταν το
Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο στο οποίο είχε αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι αφού θεωρούσε τα
παιδιά του ορφανοτροφείου ως δικά της. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στους οικείους
της εκλιπούσης.

Μάρκος Γλεντζάκης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Μάρκος Γλεντζάκης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στη Μητροπόλεως, το Σύνταγμα, το Κεντρικό, το Μοσχάτο,
την Πλατεία Βάθης, τη Σπύρου Μερκούρη και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-
σιών. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαίρη,
τα δύο τους παιδιά, Ανδρέα και Μάρτζυ, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος

εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Αρτίν 
Λουσινιάν

Έφυγε από
κοντά μας σε
ηλικία 91 ετών ο
σ υ ν ά δ ε λ φ ό ς

μας Αρτίν Λουσινιάν, ο οποίος
είχε υπηρετήσει στα καταστή-
ματα Θεσσαλονίκης Ρούσβελτ,
Ίωνος Δραγούμη, Διοικητηρίου
και Πύλης Αξιού. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα, ενώ ήταν από τους πλέον
αγαπητούς συναδέλφους στη
συμπρωτεύουσα. Στη σύζυγό
του Χριψιμέ, την κόρη τους
Ιζαμπέλα και τους οικείους του
εκλιπόντος 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

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος κατά το Nόμο: 
Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασίου Αναστασία,
Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Γεωργίου Αριστείδης,
Γιαννόπουλος Γιάννης, Δούκα Πέγκυ, Κυριαζής Γιάννης, Μπαβέλα
Ελένη, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος, Σωτήρχου
Χρηστίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-4,

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte.gramm@gmail.com
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