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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ένα από τα κριτήρια του πολιτισμού μιας
κοινωνίας θεωρείται ο βαθμός μέριμνας
προς τα ηλικιωμένα μέλη της. 

Και επειδή ο χώρος της Ιονικής αποτελεί κατ’
ουσίαν ένα μικρότερο, αλλά πολύ δεμένο κοινω-
νικό υποσύνολο, οφείλουμε κι εμείς να αναδει-
κνύουμε τον πολιτισμό μας μέσα από την
κουλτούρα της αλληλεγγύης και της φροντίδας
προς τους ηλικιωμένους συναδέλφους μας.
Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψη την ηλικιακή
δομή των Ιονικάριων, πιστεύω ότι αυτό το θέμα
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα που μας
αφορά όλους προσωπικά!
Εκ των πραγμάτων, οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας,
αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοι-
νωνίας. Μετά το ξεπούλημα της Ιονικής Τράπεζας και
της απότομης διακοπής εισροής «νέου αίματος» στις
τάξεις των συναδέλφων της Ιονικής, οι περισσότεροι
συνάδελφοι πλέον έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχουν
περάσει στη φάση της τρίτης ηλικίας. 
Ωστόσο, οι συνθήκες τα τελευταία χρόνια έχουν επι-
δεινωθεί για τους απόμαχους - της δουλειάς και όχι
της ζωής – λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού συνέ-
πεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και της λειτουργίας
της οικογένειας. Η κατάρρευση του μοντέλου της κοι-
νωνικής πρόνοιας, τα μέτρα των περικοπών, η διά-
λυση της ιατρικής περίθαλψης και η μηδενική
πρόνοια, από τη μία, αλλά και η απουσία αντανακλα-
στικών και της απαραίτητης μέριμνας εντός της οικο-
γένειας στη μετάβαση από τον 20ό στον 21ο αιώνα
(συχνά και σε αυτό το επίπεδο λόγω της οικονομικής
κρίσης και της αδυναμίας των παιδιών και των εγγο-
νιών να παρέχουν στους ηλικιωμένους γονείς τους
όσα χρειάζονται), έχουν ως αποτέλεσμα τον κοινω-
νικό αποκλεισμό. 
Οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτω-
ποι με τις παραπάνω δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα
μπορεί να αντιμετωπίζουν και προβλήματα που σχε-
τίζονται τόσο με τη σωματική όσο και με την ψυχική
τους υγεία.
Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι για τη
συνεχιζόμενη προσφορά τους και για λόγους ευαι-
σθησίας απέναντι σε μια ομάδα πολιτών που καθί-
στανται εκ των πραγμάτων όλο και πιο αδύναμοι,
έχουμε όλοι την υποχρέωση να φροντίζουμε για την
ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ η

συνέχεια   σελ. 2

σελίδες 8-9

σελίδες 4-5

ToTo ““ Σ Π Ι Τ ΙΣ Π Ι Τ Ι ”” τ η ςτ η ς Ι Ο Ν Ι Κ Η ΣΙ Ο Ν Ι Κ Η Σ !!
Ένα μεγάλο Ιονικό όραμα μπορεί

επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά
Α π ό  ό λ ο υ ς  κ α ι  γ ι α  ό λ ο υ ς !

          ΜεΜε Αγάπη, Ειρήνη & ΥΓΕΙΑ για όλο τον κόσμο!Αγάπη, Ειρήνη & ΥΓΕΙΑ για όλο τον κόσμο!

Σε ένα ακόμα θέμα, ο

Σύλλογός μας απέδειξε

την υπευθυνότητα, τη

σοβαρότητα και την

αποτελεσματ ικότητα

διαχείρισής του 

Μετά την πίστωση των αναδρομικών μόλις 11 μηνών, συνεχίζουμε τις 
διεκδικήσεις μας για όλο το χρονικό διάστημα από το 2012 έως και το 2018

Θ α  α γ ω ν ι σ το ύ μ ε  κα ι  θ α  κ ε ρ δ ί σ ο υ μ ε  
κα ι  σ τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ η ς  C e p a l !

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  γ ι α  

τ α  ε κ κ ρ ε μ ή  θ έ μ α τ α  

τ ο υ  ε π α ν υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  

τ ω ν  σ υ ν τ ά ξ ε ω ν

σελ. 3

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

& ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΦΑΠΑΞ!

S O SS O S
σελ. 6-7

Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ι Σ Σ Α Σ
Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Π Ο Υ  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Κ Ε  Μ Ε Χ Ρ Ι
Τ Ε Λ Ο Υ Σ  Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ  Τ Η Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Π Ο Υ  Δ Ι Α Σ Υ Ρ Θ Η Κ Ε  Α Π Ο  Τ Η  Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η
Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Η Σ !
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συνέχεια από σελ. 1συνέχεια από σελ. 1

Το ΣΠΙΤΙ της ΙΟΝΙΚΗΣ 
Εκτός της υποχρέωσής μας ως κοινωνικά όντα απέναντι στους ηλικιωμένους, λόγω

της ιδιαίτερης ηλικιακής κατανομής του χώρου μας αυτό το θέμα αποκτά ακόμα με-

γαλύτερη σημασία και οφείλει να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. 

Για μένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, η επιδίωξη

αυτή είναι μία κεντρική μας επιλογή εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς οι τριβές

στο χώρο μας και η κατάσταση που επικράτησε επί σειρά ετών στο Σύλλογο Συντα-

ξιούχων δεν ευνοούσαν την εξέλιξη μίας τέτοιας προσπάθειας που απαιτεί σοβαρό

σχεδιασμό, προγραμματισμό, αλλά και κοινή αποδοχή και τη συνδρομή όλων για την

υλοποίησή της.

Ωστόσο, τώρα που πλέον οι εξελίξεις αρχίζουν να έχουν θετικό πρόσημο και οδη-

γούμαστε στην πολυπόθητη ενότητα του χώρου της Ιονικής – όταν βέβαια το επι-

τρέψουν οι έκτακτες συνθήκες της κρίσης του κορωνοϊού και ολοκληρωθούν οι

εκλογικές διαδικασίες στο ΣΣΙΛΤΕ για μία νέα, εκλεγμένη διοίκηση - πιστεύω ότι πρέπει

να προτάξουμε την υλοποίηση ενός σημαντικού στόχου που θα υιοθετηθεί από τη

συντριπτική πλειονότητα της Ιονικής Οικογένειας.

Μιλάω για τη δημιουργία ενός Γηροκομείου που θα
αποτελέσει για δεκαετίες το «σΠΙΤΙ της ΙοΝΙΚΗσ»!
Το καμπανάκι κινδύνου έχει ήδη χτυπήσει!
Η σκέψη για δημιουργία γηρο-

κομείου προέκυψε μέσα από δε-

κάδες περιπτώσεις συναδέλφων

μας που δυστυχώς λόγω των

κοινωνικών συνθηκών που επι-

κρατούν αναγκάστηκαν να ζη-

τήσουν διέξοδο σε οίκους

ευγηρίας. 

Η πλειονότητα των γηροκο-

μείων είναι ιδιωτικά και λει-

τουργούν με γνώμονα το

κέρδος - και τις αντίστοιχες

συνθήκες βεβαίως που προκαλεί

η επιδίωξη του κέρδους... - και

όπως αντιλαμβάνεστε ο παρά-

γων άνθρωπος μπαίνει σε δεύ-

τερη μοίρα.

Εξ άλλου, όπως προανέφερα,

έχουν υπάρξει δεκάδες περι-

πτώσεις συναδέλφων που δυ-

στυχώς δεν είχαν οικογενειακή στήριξη και κατέληξαν σε γηροκομεία, έχοντας τα

τελευταία χρόνια της ζωής τους τη χείριστη αντιμετώπιση!

Ο Σύλλογός μας, μέσα σε αυτά τα πραγματικά πολύ δύσκολα χρόνια, προσπάθησε με

κάθε τρόπο να βοηθήσει τους συναδέλφους, αλλά όπως είναι κατανοητό, αυτή η συν-

δρομή έχει σημαντικούς και ανυπέρβλητους περιορισμούς.

Οι περιπτώσεις αυτές των συναδέλφων που δυστυχώς κατά καιρούς υποφέρουν, λει-

τούργησαν ως ένα καμπανάκι κινδύνου και μας έκαναν να σκεφθούμε πολύ σοβαρά

ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί μία αποτελεσματική και σταθερή λύση για τους ηλικιω-

μένους συναδέλφους μας που χρήζουν πρόνοιας και φροντίδας. 

Είναι βεβαίως και η φύση και τα δεδομένα του χώρου μας τέτοια, αφού η πλειονό-

τητα των συναδέλφων μας είναι συνταξιούχοι και ήδη σήμερα αρκετοί έχουν

ανάγκη έναν τέτοιο θεσμό και στο μέλλον – ρεαλιστικά - θα τον χρειαστούν πολύ

περισσότεροι!

Ένα μεγάλο Ιονικό όραμα μπορεί επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά!
Επειδή γνωρίζω καλά ότι πολλοί θα σκεφτείτε ότι πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο
και υπερβολικά αισιόδοξο σχέδιο, σε όλους εσάς αντιπροτείνω ότι είναι στο χέρι μας
να το κάνουμε εφικτό και υλοποιήσιμο!

Ήδη οι Σύλλογοί μας διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε
την υλοποίηση αυτού του μεγάλου εγχειρήματος.

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι ότι βρισκόμα-
στε σε ευνοϊκή περίοδο για την αγορά ή ενοικίαση χώρων που διαθέτουν την υποδομή
ή τις απαραίτητες προδιαγραφές για αυτό το σκοπό. 

Μπορεί τα κεφάλαια που απαιτούνται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ωστόσο
εξίσου σημαντικό είναι το εγχείρημα αυτό να πατήσει σε γερά θεμέλια, σε ένα σοβαρό
προγραμματισμό και σε μία κοινή προσπάθεια!

Προς το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση - αφού μάλιστα βρισκόμαστε και εν μέσω της
κρίσης του κορωνοϊού - πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί μία σχετική επιτροπή
που θα διεξαγάγει όλες τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες, η οποία θα στελεχωθεί
από συναδέλφους που έχουν τη γνώση, την εμπειρία, αλλά πάνω από όλα την επι-
θυμία για προσφορά, ώστε όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να έχουμε προχωρήσει
και ει δυνατόν να είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε στη φάση υλοποίησης αυτού του
στόχου. 

Και επειδή ουσιαστικά κανένας από εμάς δεν έχει το σύνολο των ικανοτήτων, των
γνώσεων και των... δυνάμεων που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του εγχει-
ρήματος, καλούμε τους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς και όσους μπορούν να συμ-

βάλουν σε αυτήν τη σημαντική
υπόθεση, ενώ βέβαια είμαστε
ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες
που μπορούν να βοηθήσουν να
προχωρήσει η διαδικασία.

Από όλους και για
όλους!
Συνάδελφοι, τώρα που όλα δεί-
χνουν ότι οι συνθήκες είναι κα-
τάλληλες και επικρατεί
σοβαρότητα και διάθεση υπεύ-
θυνης αντιμετώπισης και ενότη-
τας για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια στα κοινά του
χώρου της Ιονικής, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να προχωρήσουμε
στην εκκίνηση αυτού του μεγα-
λεπήβολου, απαιτητικού, αλλά
σημαντικού και απαραίτητου
στόχου.

Είναι ένα εγχείρημα που πολλούς θα τους εκπλήξει, άλλους θα τους αιφνιδιάσει και
σίγουρα ορισμένοι θα το θεωρήσετε έναν ουτοπικό στόχο που βάζει πολύ ψηλά τον
πήχη.

Όμως, ο Σύλλογός μας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι με τη συνδρομή και τη
στήριξή σας, αλλά και με σοβαρότητα, σεβασμό και αξιοπρέπεια, μπορούμε να κά-
νουμε πολλά «αδύνατα» δυνατά! Με τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες αρχές και τον ίδιο ζήλο
που υπηρετούμε το συνδικαλισμό, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε και
αυτό το μείζονα στόχο! 

Άλλωστε η οικογένεια της Ιονικής έχει αποδείξει με τη συνοχή της και τους ισχυρισμούς
δεσμούς που μας διακρίνουν, ότι μπορεί να τα καταφέρει! Η ενότητα είναι η μεγα-
λύτερη παρακαταθήκη της Ιονικής σε όλους τους συναδέλφους και ειλικρινά πι-
στεύω ότι με τη συνδρομή ΟΛΩΝ των Ιονικάριων μπορεί να πάρει σάρκα και οστά
αυτό το μεγάλο όραμα... 

σαράντος φιλιππόπουλος

T o  “T o  “ Σ Π Ι Τ ΙΣ Π Ι Τ Ι ”  τ η ς  ”  τ η ς  Ι Ο Ν Ι Κ Η ΣΙ Ο Ν Ι Κ Η Σ !!

Όπως κάθε χρόνο, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σας
έχει αποστείλει επιστολή στην οποία
σας ζητά την αποστολή των απαραί-

τητων δικαιολογητικών για τη συνέχιση κατα-
βολής της επικουρικής σας σύνταξης.
Όπως καθίσταται σαφές, φέτος (σε αντίθεση
με τις προηγούμενες χρονιές που το Ταμείο ζη-
τούσε περισσότερα στοιχεία) το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
σας ζητά μόνο την επισυναπτόμενη στην επι-
στολή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια
Αρχή (Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ) ή ηλεκτρονικά
μέσω του www.gov.gr (μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα μας στο από 30/10/20 δημο-
σίευμά μας με τίτλο “Ετήσια δικαιολογητικά
συνέχισης επικουρικής σύνταξης για το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ” τον εν λόγω ηλεκτρονικό σύνδε-
σμο και το κείμενο που θα πρέπει να συμπλη-
ρώσετε στην ηλεκτρονική δήλωση αφού το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δε φρόντισε να υπάρχει). 

• Εάν προχωρήσετε σε ηλεκτρονική θεώ-
ρηση, όταν διεκπεραιωθεί η ηλεκτρονική δια-
δικασία θα πρέπει να αποστείλετε την
υπεύθυνη δήλωση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είτε
ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά.
• Επειδή αρκετοί συνάδελφοι έχουν επικοι-
νωνήσει μαζί μας πανικόβλητοι, καθόσον η

ισχύουσα καραντίνα περιορίζει τις δυνατότη-
τες μετακίνησής τους, θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική
και θα δοθεί παράταση πέραν της προθε-
σμίας της 31ης Ιανουαρίου 2021.
• Σας ενημερώνουμε ότι αυτό το διάστημα τα
ΚΕΠ λειτουργούν αποκλειστικά με ραντεβού.
• Λόγω των περιοριστικών μέτρων δημόσιας
υγείας, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δέχεται το δικαιολογη-
τικό αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με e-mail
(εάν επιλέξετε την ηλεκτρονική έκδοση υπεύ-
θυνης δήλωσης).
• Αφού φέτος το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κάνει αποδεκτή
μόνο την υπεύθυνη δήλωσή σας για τη συ-
νέχιση καταβολής της επικουρικής σύνταξής
σας και αφού η ισχύς μίας υπεύθυνης δήλω-
σης δεν έχει… ημερομηνία λήξης, μήπως
πρέπει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο εξής να τη λαμβά-
νει υπ’ όψη χωρίς να ζητά κάθε χρόνο νέες
δηλώσεις ή στοιχεία από τους ασφαλισμέ-
νους και ο ασφαλισμένος να είναι υποχρεω-
μένος ο ίδιος να δηλώσει τυχόν αλλαγή στην
κατάστασή του (όπως δηλαδή γίνεται σε
άλλα ασφαλιστικά ταμεία), ώστε να αποφεύ-
γεται η ετήσια ταλαιπωρία τόσο των ασφαλι-
σμένων μελών, όσο και των λειτουργών του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;;;

Ετήσια δικαιολογητικά συνέχισης επικουρικής σύνταξης για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

–  Μ ή ν υ μ α  τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς
σ υ ν ά δ ε λφ ο υ  Σ α ρ ά ν τ ο υ  Φ ι λ ι π π όπ ο υ λο υ

Π
ερίπου πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε ο εφιάλτης που στοιχειώνει μέχρι
σήμερα την ανθρωπότητα. Στην αρχή, σίγουρα κανένας δεν πίστευε ότι
θα είχε αυτή τη διάρκεια και αυτές τις επιπτώσεις στις ζωές μας, αλλά δυ-

στυχώς η πραγματικότητα πήρε έναν πολύ άσχημο δρόμο. Παρά το γεγονός ότι
μέσω του Συλλόγου μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρί-
ξουμε τους συναδέλφους και βεβαίως να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας
και να προωθήσουμε τα αιτήματα του χώρου μας, μπορείτε όλοι να κατανοή-
σετε ότι οι συνθήκες έχουν θέσει πολλές υποθέσεις σε αναμονή και δε μας επι-
τρέπουν να βρισκόμαστε στο σημείο που θα θέλαμε για τις ζωτικής σημασίας
διεκδικήσεις μας (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ασφαλιστικό, επανυπολογισμός συντάξεων, εφά-
παξ, εργασιακά, συγχώνευση των συλλόγων κ.ά.).

Να είστε βέβαιοι όμως, ότι εφόσον οι εξελίξεις κυλήσουν ομαλά και καθόσον ο
Σύλλογός μας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας επεξεργαστεί πλήρως όλα
τα θέματα του χώρου μας, μόλις επανέλθουμε σε οποιαδήποτε μορφή κανονι-
κότητας, θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε άμεσα σε αποτελεσματικές ενέρ-
γειες και λύσεις. Μέχρι τότε αυτό που προέχει είναι βεβαίως η διαφύλαξη του
ύψιστου αγαθού, της υγείας!

Εύχομαι σε όλους να είστε καλά εσείς οι ίδιοι, οι κοντινοί σας άνθρωποι και μα-
κάρι όλος ο κόσμος και βεβαίως να έρθει η στιγμή που θα μπορέσουμε να ανα-
θερμάνουμε την ανθρώπινη επαφή και τη συντροφικότητα που βρίσκονται στον
πυρήνα της κοινωνίας μας. Και βεβαίως, να μη χάνετε την αισιοδοξία σας και να
είστε σίγουροι ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα βγούμε νικητές!

Ενωμένοι θα βγούμε νικητέςΕνωμένοι θα βγούμε νικητές
και από αυτόν τον εφιάλτη! και από αυτόν τον εφιάλτη! 
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Ε ν η μ έ ρ ω σ η  γ ι α  τ α  ε κ κ ρ ε μ ή  θ έ μ α τ α  
τ ο υ  ε π α ν υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  σ υ ν τ ά ξ ε ω ν

Το γραφείο του υπουργού κ. Βρούτση διαβίβασε την επι-•
στολή του συλλόγου μας σχετικά με το νέο επανυπολογισμό
των συντάξεων και τις ακατανόητες αλχημείες που κράτησαν
τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα παρά τις μειώσεις των
κρατήσεων, στο γραφείο του διοικητή του ΕφΚΑ, ζητώντας
τις ενέργειες του ασφαλιστικού φορέα για το θέμα

Μ
ετά την επανενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης των ενη-
μερωτικών σημειωμάτων συντάξεων του 2019, σας είχαμε τονίσει ότι με διά-
φορες ανεξήγητες «αλχημείες» κράτησαν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα.

Παρά το γεγονός ότι μετά από τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ διορθώθηκαν τα λάθη στις κρατήσεις (οι οποίες πράγματι υπολογίστηκαν επί του
ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και όχι στο ποσό όπως αυτό θα διαμορφωθεί
από 1/1/23 και μετά), με ένα ακατανόητο τέχνασμα, το πληρωτέο ποσό παρέμεινε το
ίδιο!
Το τέχνασμα αυτό εντοπίζεται κυρίως στην αναγραφόμενη «αναγωγή της προσωπικής
διαφοράς σε μεικτή βάση», για την οποία κανένας από τους εξειδικευμένους νομι-
κούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους δεν μπόρεσε να κατανοήσει τη λογική
της!
Ο Σύλλογός μας προέβη σε σειρά ενεργειών με την αποστολή Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ
και στους βουλευτές, ενώ παραδώσαμε και επιστολή στον Υπουργό κ. Βρούτση και
τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας διευκρινίσεις για τις λογιστικές αλχημείες που κρά-
τησαν τις επανυπολογισμένες συντάξεις με αρνητική προσωπική διαφορά στα ίδια επί-
πεδα, παρά τις μειώσεις των κρατήσεων.
Το γραφείο του Υπουργού έλαβε υπ’όψη την επιστολή μας και τη διαβίβασε με
την κάτωθι δική του επιστολή (η οποία κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό μας) στο γρα-
φείο του διοικητή του ΕΦΚΑ, ζητώντας τις ενέργειες του ασφαλιστικού φορέα για
αυτό το θέμα:

Η ανταπόκριση του γραφείου του Υπουργού στην επιστολή μας και η διαβίβασή της
στο διοικητή του ΕΦΚΑ είναι ένα θετικό βήμα και αναμένουμε πλέον από τον ΕΦΚΑ να
μας ενημερώσει επίσημα για αυτήν τη «λογιστική αλχημεία» και να διορθώσει τα τυχόν
λάθη.

συνεχίζουμε να ασκούμε πιέσεις για τον επανυπολογισμό των•
συντάξεων των συναδέλφων στους οποίους δεν έχει γίνει

Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρακολουθεί στενά την υπόθεση των περίπου 500 συ-
ναδέλφων στους οποίους δεν έχει γίνει ακόμα ο επανυπολογισμός των
συντάξεων. Ο Σύλλογός μας έχει αποστείλει επιστολές προς τους αρμόδιους

φορείς και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας. Μετά από τις επιστολές μας, προς τα τέλη του καλοκαιριού είχε διαφανεί
η διάθεση των αρμοδίων να προχωρήσει η διαδικασία, αφού μάλιστα είχαμε πληρο-
φορηθεί ότι πράγματι η ανάδοχη εταιρεία που έχει αναλάβει τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα του ΕΦΚΑ είχε αποστείλει υπαλλήλους της στο Ταμείο μας ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (πλέον
e-ΕΦΚΑ) για να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία όσων συνταξιούχων συναδέλφων
δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός! Και ενώ στη συνέχεια οι αρμόδιοι μας είχαν ενημε-
ρώσει περί προσπάθειας για την ολοκλήρωση της τροφοδότησης των στοιχείων στα
ηλεκτρονικά συστήματα για να λειτουργήσει το πρόγραμμα για τον επανυπολογισμό
και των υπόλοιπων συνταξιούχων που δεν είχε πραγματοποιηθεί από 1-1-19, έκτοτε
δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Μάλιστα, στις συνεχείς πιέσεις
που ασκεί ο Σύλλογός μας προς τους αρμοδίους, μας παραπέμπουν χαρακτηριστικά
κάθε φορά «στον επόμενο μήνα» , αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία ξεκάθαρη
απάντηση ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και πότε αναμένεται
να ολοκληρωθεί. 

Νέα επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ενώ μετά από τις σχετικές επιστολές μας και την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς
είχαμε λάβει την υπόσχεση ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων των περίπου 500
και πλέον συναδέλφων μας σύμφωνα με το Ν4387/2016 (που θα επιφέρει αυξήσεις στη
συντριπτική πλειονότητά τους) θα είχε διεκπεραιωθεί μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο
του 2020, δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί.
Εν όψει του επικείμενου νέου επανυπολογισμού των συντάξεων των συνταξιούχων με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης με βάση το νέο Ν4670/2020 εντός του πρώτου
τριμήνου του 2021 (σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης), αποστείλαμε την κά-
τωθι επιστολή στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας επιτέλους να μας ξεκαθαρίσουν
πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του προηγούμενου επανυπολογισμού για τους συ-
ναδέλφους μας στους οποίους δεν έχει γίνει!

Ελπίζουμε σε άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για
τη διεκπεραίωση της ήδη χρονίζουσας διαδικασίας. Παραμένετε συντονισμένοι
στην ιστοσελίδα μας και βεβαίως θα σας πληροφορήσουμε άμεσα μόλις υπάρ-
ξουν νεότερα για αυτό το θέμα. 

 
 

          FAX :   210 3311278 
         www.ionikienotita.gr        e- mail : info@ionikienotita.gr 
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Στους παλιούς συνταξιούχους (δηλαδή όσους θεμελίωσαν δικαίωμα και συνταξιοδοτή-
θηκαν προ Νόμου Κατρούγκαλου, τουτέστιν πριν το Μάιο του 2016), οι οποίοι μετά την
τράπεζα είχαν εργαστεί και ασφαλιστεί σε άλλο φορέα, κατά τον υπολογισμό της σύντα-
ξής τους από το ΤΑΠΙΛΤ τούς δόθηκε ένα πολύ μικρό επιπλέον ποσό στη σύνταξή τους
για αυτά τα έτη (δυσανάλογο της απόδοσης των επιπλέον ασφαλιστικών ετών).
Το θέμα αυτό αφορά π.χ. όσους έφυγαν από την τράπεζα, εργάστηκαν σε άλλη τράπεζα
(ή αλλού) και κυρίως όσους πήραν απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής
σύνταξης από το ΤΑΠΙΛΤ και μετά εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα και
αυτά τα έτη ασφάλισης τα προσκόμισαν στο ταμείο μας ΤΑΠΙΛΤ όταν τους αποδόθηκε

η σύνταξη.
Επειδή βέβαια πρόκειται για μία ξεκάθαρη αδικία σε βάρος αυτών των συναδέλφων (το
θέμα αυτό βεβαίως το είχαμε αναδείξει και στις ενστάσεις που κατατέθηκαν μέσω του
Συλλόγου μας) και επειδή η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν αφήνει κανένα ασφαλιστικό – ή άλλο
– θέμα στο οποίο να μη διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό για τους συναδέλφους, με την
ευκαιρία του επανυπολογισμού των συντάξεων θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου
αυτά τα έτη ασφάλισης να συνυπολογιστούν στον επανυπολογισμό ως συνεχόμενα
ασφαλιστικά έτη (εάν αυτή η διαδικασία ευοδωθεί, τότε αυτό μπορεί να σημάνει μεγάλες
θετικές διαφορές στις συντάξεις των εν λόγω συναδέλφων). 
Επειδή όμως δεν είμαστε σε θέση βεβαίως να γνωρίζουμε όλους τους συναδέλφους που
εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, παρακαλούμε όσους αφορά το θέμα να μας ενημε-
ρώσουν το συντομότερο δυνατόν είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά είτε να επικοινω-
νήσουν με την ασφαλιστική μας σύμβουλο συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου,
προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  γ ι α  σ υ ν τα ξ ι ο ύ χο υ ςΣ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  γ ι α  σ υ ν τα ξ ι ο ύ χο υ ς
συναδέλφους που εργάστηκαν και  ασφαλίστησυναδέλφους που εργάστηκαν και  ασφαλίστη --
καν μετά από την τράπεζα και  σε  άλλο φορέακαν μετά από την τράπεζα και  σε  άλλο φορέα
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Συνάδελφοι,

Π
ιστεύουμε ότι όλα τα χρόνια της λειτουργίας του Συλλόγου μας, αν μη τι άλλο
η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει αποδείξει ότι ενεργοποιείται με σοβαρότητα και υπευ-
θυνότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα

των συναδέλφων και του χώρου μας.
Όταν μάλιστα - ευτυχώς συχνά - οι χειρισμοί μας έχουν και επιτυχημένα αποτελέσματα
δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τις επιλογές μας. Έτσι λοιπόν
και στην περίπτωση των αναδρομικών, σας υπενθυμίζουμε ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε
συνεργασία με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου που
ανέλαβε εξ αρχής την υπόθεση, κινήσαμε τη διαδικασία των ομαδικών αγωγών για τη
διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των Ν4051/2012 και Ν4093/2012. Όλες μας
οι ενέργειες και οι χειρισμοί έκτοτε έγιναν με άκρα υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε
συνεννόηση με το νομικό μας σύμβουλο.
Ο Σύλλογός μας μάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος, δια του νομικού συμβούλου Δρ.
Απόστολου Παπακωνσταντίνου, είχε πιθανολογήσει για την κρίση του ανωτάτου Δι-
καστηρίου πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η πρότυπη δίκη.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε συμμετάσχει στην πιλοτική δίκη που έγινε τον Ιανουάριο
του 2020, ασκώντας πρόσθετη 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 συντα-
ξιούχων έξω από το ΣτΕ. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε παραδεκτή και βάσιμη, σε
αντίθεση με σειρά άλλων παρεμβάσεων συνδικαλιστικών φορέων που απορρί-
φθηκαν ως απαράδεκτες.
Το ΣτΕ εν τέλει αποφάσισε 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 το Μάιο του έτους 2016.

Επιστολές του Συλλόγου μας στους αρμόδιους φορείς για
τη διόρθωση των λαθών στην πίστωση των αναδρομικών

Ο Σύλλογός μας παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη του θέματος της
πίστωσης των αναδρομικών των μη νόμιμων κρατήσεων των Ν4051/2012 και
Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016, ενημερώνοντάς σας
έγκαιρα και απολύτως υπεύθυνα.
Μετά από την πρώτη πίστωση των αναδρομικών με τις συντάξεις Νοεμβρίου (που πι-
στώθηκαν τέλη Οκτωβρίου) διαπιστώσαμε λάθη και παραλείψεις σε δύο κατηγορίες
συνταξιούχων συναδέλφων. 

Α) Η πρώτη και πολυπληθέστερη αφορούσε συναδέλφους που στην πλειονότητά
τους είχαν αποχωρήσει με την εθελούσια έξοδο του 2014 και ελάμβαναν προσω-
ρινή σύνταξη καθ’όλο ή κατά ένα μέρος του διαστήματος του επίμαχου ενδεκα-
μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) και είχαν λάβει αναδρομικά όταν εκδόθηκε η
οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους. Σε αυτούς τους συναδέλφους με την
πρώτη πληρωμή είτε δεν είχε πιστωθεί κανένα ποσό είτε είχε πιστωθεί μέρος των
αναδρομικών. 
Β) Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε τους συναδέλφους που έλαβαν αναδρομικά
κατά τη διάρκεια ή μετά από το επίμαχο ενδεκάμηνο λόγω τροποποίησης της ορι-
στικής τους απόφασης συνταξιοδότησης (π.χ. λόγω διόρθωσης βαθμού, άρσης
πλαφόν, επιδομάτων τέκνων ή γάμου κ.ά.).

Ο Σύλλογός μας τότε κινητοποιήθηκε άμεσα, αποστέλλοντας την εμπεριστατωμένη
υπ’αριθμ. 20-27.10.20 επιστολή στους αρμόδιους φορείς (ΤΑΠΙΛΤ, ΕΦΚΑ, Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), στην οποία επισημαίναμε τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις, ζητώντας την άμεση διόρθωσή τους :

Πράγματι, μετά και από την επιστολή μας και την επικοινωνία μας με τους λειτουρ-
γούς του Ταμείου, με τις συντάξεις Δεκεμβρίου (που πιστώθηκαν το τελευταίο δε-
καήμερο του Νοεμβρίου) έγινε η δεύτερη πίστωση των αναδρομικών στους
δικαιούχους συνταξιούχους που είτε δεν έλαβαν κανένα ποσό στην προηγούμενη
πληρωμή αναδρομικών είτε έλαβαν ένα μέρος των αναδρομικών.
Ωστόσο και πάλι δεν διορθώθηκαν τα σφάλματα στο σύνολό τους.

Για την πρώτη μεν κατηγορία διαπιστώσαμε ότι πράγματι διορθώθηκε αυτή
η παράλειψη και πιστώθηκαν σωστά τα ποσά, σύμφωνα με τις αρχικές
εξαγγελίες της κυβέρνησης.  Επομένως οι συνάδελφοι που δεν είχαν λάβει κανένα
ποσό έλαβαν τα αναδρομικά που δικαιούνταν, ενώ όσοι είχαν λάβει ένα μέρος
αυτών, έλαβαν το σύνολο των αναδρομικών.
Να σημειωθεί ότι στους συναδέλφους αυτής της κατηγορίας που μετά την έκ-
δοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησής τους έλαβαν αναδρομικά
για το διάστημα που ελάμβαναν προσωρινή σύνταξη, σε εκείνη την κατα-
βολή ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ του Ν4093/2012 και επομένως ορθώς
τους αποδόθηκε μόνο η παρακράτηση του Ν4051/2012.
(Επειδή διαπιστώσαμε ότι επικρατεί σύγχυση μεταξύ των συναδέλφων, διευκρι-
νίζουμε ότι στο εκκαθαριστικό σημείωμα της περιόδου που έλαβαν εκείνα τα
αναδρομικά απεικονίζεται ο Ν4051/2012 ΜΑΖΙ με το Ν4024/2012, οποίος
είναι και το μεγαλύτερο ποσό (περίπου 80%) και καθόσον δεν έχει κριθεί μη
νόμιμος δεν επεστράφη. Επομένως, τους επεστράφη, ορθά, μόνο η κράτηση
του Ν4051/2012 που αντιστοιχεί σε περίπου το 20% που απεικονίζεται σε
εκείνο το εκκαθαριστικό σημείωμα). 

Ωστόσο, στη δεύτερη κατηγορία των συναδέλφων που έλαβαν αναδρομικά
κατά τη διάρκεια ή μετά από το επίμαχο ενδεκάμηνο λόγω τροποποίησης
της οριστικής τους απόφασης συνταξιοδότησης, διαπιστώσαμε ότι ενώ τους
είχε γίνει παρακράτηση τόσο του Ν4051/2012 αλλά και του Ν4093/2012, τους
αποδόθηκε μόνο ο Ν4051/2012.

Ο Σύλλογός μας βέβαια, που δεν αφήνει ποτέ τίποτα στην τύχη, ενήργησε αμέσως,
αποστέλλοντας την κάτωθι επιστολή στο ΤΑΠΙΛΤ, ζητώντας να προχωρήσει στις απα-
ραίτητες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν ορθά όλα τα αναδρομικά στους δι-
καιούχους συνταξιούχους συναδέλφους μας που για τον οποιοδήποτε λόγο έχει
τροποποιηθεί η απόφαση συνταξιοδότησής τους: 

Υπόθεση Αναδρομικών
Σε ένα ακόμα θέμα, ο Σύλλογός μας απέδειξε
την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την

αποτελεσματικότητα διαχείρισής του 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Α.Π. : 20

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕΦΚΑ)
Κοιν. 1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2. Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Θέμα : Παραλείψεις και λάθη στην πίστωση των αναδρομικών των
Ν4051/2012 και 4093/2012

Κυρίες-οι, 
Την Παρασκευή 23/10 και τη Δευτέρα 26/10 έγινε η πίστωση των αναδρομι-
κών των Ν4051/2012 και 4093/2012 και στους συνταξιούχους μέλη του Συλ-
λόγου μας για το ενδεκάμηνο που το ΣτΕ έκρινε μη νόμιμες τις κρατήσεις
τους. 
Ωστόσο, με μία πρώτη προσέγγιση, έχουν γίνει παραλείψεις και λάθη, τα
οποία θα σας αναλύσουμε στη συνέχεια: 
Α) Μία μεγάλη κατηγορία των συναδέλφων οι οποίοι είχαν αποχωρήσει με την
εθελούσια έξοδο του 2014 και είχαν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και κατά
το διάστημα του ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016) που επιστρέφονται
οι μνημονιακές περικοπές, ελάμβαναν μηνιαία προκαταβολή έναντι συντάξεως
ένα ποσό το οποίο ήταν σαφώς μικρότερο από την οριστική σύνταξή τους, είδαν
στους λογαριασμούς τους πολύ μικρότερα ποσά του αναμενομένου. Επειδή ο
Ν4051/2012 παρακρατά το 12% από τα ποσά σύνταξης που υπερβαίνουν τα
1.300 ευρώ, μετά την παρακράτηση του Ν4024/2011, ο δε Ν4093/2012 παρα-
κρατά μετά τις περικοπές των παραπάνω νόμων στο εναπομείναν ποσό, από τα
1.000 έως 1.500 ευρώ το 5%, από τα 1.500 έως τα 2.000 ευρώ το 10% κ.ο.κ. και
επειδή το έναντι της σύνταξης αυτής της κατηγορίας των συναδέλφων εκείνο το
διάστημα δεν υπερέβαινε τα παραπάνω ποσά ή τα υπερέβαινε ελάχιστα, οι μει-
ώσεις που γίνονταν αυτό το διάστημα σε αυτές τις συντάξεις ήταν ελάχιστες.
Ωστόσο, όταν εκδόθηκε η οριστική απόφαση και έγινε εκκαθάριση και αποδόθη-
καν τα αναδρομικά των παραπάνω μηνών στους δικαιούχους, έγιναν σαφώς και
οι ανάλογες κρατήσεις. 

Βέβαια, στο από 16.10.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, αναφέρεται ότι : «Στις ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων που
έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοι-

χούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, τα ποσά
που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστραφούν στο σύ-
νολό τους, στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους, στους
δικαιούχους».
Επομένως, θεωρούμε ότι και για τα μέλη μας, συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ, θα πρέ-
πει να ενεργήσετε ώστε να τους πιστωθούν τα αναδρομικά αυτής της κατηγορίας
μέχρι το τέλος του έτους, όπως έχετε ανακοινώσει. 

Β) Μία άλλη κατηγορία συνταξιούχων που έλαβαν λιγότερα αναδρομικά ποσά
των αναμενομένων είναι όσων τροποποιήθηκε για οποιοδήποτε λόγο η οριστική
τους απόφαση συνταξιοδότησης (π.χ. διόρθωση βαθμού, άρση πλαφόν, επιδό-
ματα τέκνων ή γάμου κ.ά.).. Εάν τα αναδρομικά που έλαβαν μετά την τροποποί-
ηση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης αφορούσαν και το επίμαχο ενδεκάμηνο,
τότε αυτές οι κρατήσεις που επιβλήθηκαν επί των τότε αναδρομικών τους, από
ό,τι φαίνεται δεν αποδόθηκαν στην πίστωση των αναδρομικών των Ν4093/2012
και Ν4051/2012. 

Γ) Εκτός των ανωτέρω συγκεκριμένων κατηγοριών που διαπιστώθηκαν παρα-
λείψεις και λάθη, υπάρχουν και συνάδελφοι που για οποιοδήποτε λόγο διαπί-
στωσαν ότι οι καταβολές των αναδρομικών τους δεν ήταν σύμφωνες με αυτές
που ανέμεναν. Για αυτές τις περιπτώσεις και αφού τις εντοπίσουμε, θα επανέλ-
θουμε είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα. 

Σας καλούμε να εξετάσετε τις παρατηρήσεις μας και εφόσον πράγματι διαπιστώ-
σετε αυτά τα λάθη και τις παραλείψεις, να προχωρήσετε στην άμεση διόρθωσή
τους.

Αναμένουμε άμεσα την απάντηση και τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Νίκος Αλεξόπουλος

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020
Α.Π. 25

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕΦΚΑ)
Κοιν. 1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2. Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Θέμα : Επιστροφή αναδρομικών μη νόμιμης κράτησης του Ν4093/2012 στους
δικαιούχους συνταξιούχους που έχει γίνει τροποποίηση της απόφασης
συνταξιοδότησής τους

Κυρίες-οι, 
Με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου που πιστώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, κα-
ταβλήθηκε και η δεύτερη δόση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους
μέλη μας λόγω της μη νόμιμης παρακράτησης των Ν4051/2012 και Ν4093/2012
για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016.
Και ενώ πράγματι διορθώθηκε η παράλειψη της πρώτης πίστωσης των αναδρο-
μικών που αφορούσε τα μέλη μας που ελάμβαναν προσωρινή σύνταξη καθ’ όλο
ή κατά ένα μέρος του επίμαχου διαστήματος (σε αυτούς είχε γίνει μόνο η κράτηση
του Ν4051/2012 η οποία επεστράφη), δυστυχώς δε συνέβη το ίδιο με τα μέλη μας
που έλαβαν αναδρομικά κατά τη διάρκεια ή μετά από το επίμαχο ενδεκάμηνο
λόγω τροποποίησης της οριστικής τους απόφασης συνταξιοδότησης (π.χ. λόγω
διόρθωσης βαθμού, άρσης πλαφόν, επιδομάτων τέκνων ή γάμου κ.ά), καθόσον
σε αυτήν την κατηγορία είχε γίνει παρακράτηση τόσο του Ν4051/2012 όσο και
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Ο
Σύλλογός μας βέβαια συνεχίζει τη διεκδίκηση αναδρομικών μνημονιακών πε-
ρικοπών και εισφοράς αλληλεγγύης από το 2012 μέχρι το τέλος του 2018.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογός μας έχει έρθει σε συμφωνία με το νομικό μας σύμ-

βουλο δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, εφόσον απαιτηθεί, να προσφύγουμε στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα υπόλοιπα διεκδικούμενα
ποσά των μνημονιακών περικοπών από το 2012. Επιπλέον, ο Σύλλογός μας συνεχίζει
να διεκδικεί με ομαδικές αγωγές μέσω του νομικού μας συμβούλου δρ. Παπακων-
σταντίνου την εισφορά αλληλεγγύης - που είναι ένα μεγάλο διεκδικούμενο ποσό για
πολλούς από εμάς.
Για τη συνέχιση των διεκδικήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων του 11μηνου)
θα πρέπει οι συμμετέχοντες στις ομαδικές αγωγές να προσκομίσουν ή να αποστείλουν
ορισμένα έγγραφα, με αρχική προθεσμία – όπως σας είχαμε ενημερώσει από την ιστο-
σελίδα μας – την 27η Νοεμβρίου.  Ωστόσο, επειδή οι εξελίξεις της κρίσης του κορω-
νοϊού και το lockdown δημιούργησαν βεβαίως σε ορισμένους συναδέλφους
ανυπέρβλητα προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία, εμείς ζητήσαμε από τον δρ. Παπα-
κωνσταντίνου να επεκταθεί η προθεσμία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας από
πλευράς συναδέλφων για τη συνέχιση των διεκδικήσεων. Επιπλέον, επειδή υπήρξαν
αρκετοί συνάδελφοι που αν και είχαν υπογράψει συνεργασία με άλλα δικηγορικά γρα-
φεία, αλλά κρίνοντας τις ικανότητες και την υπεύθυνη διαχείριση του δρ. Παπακων-
σταντίνου, επικοινώνησαν μαζί μας για να διερευνήσουν την προοπτική συνέχισης
των διεκδικήσεών τους με το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, εφόσον αυτό
είναι εφικτό, ζητήσαμε από τον δρ. Παπακωνσταντίνου να μας ενημερώσει αν υφί-
σταται αυτή η δυνατότητα. 
Για όλα αυτά τα θέματα ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας απέστειλε στις 22/10 και τις
10/11 δύο ενημερωτικά σημειώματα, στα οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής :

«Ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν ασκήσει ήδη αγωγές για τις περικοπές των συντάξεων
με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012 έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν (και μετά
την καταβολή του ποσού για το ενδεκάμηνο) την εκδίκαση των αγωγών τους προκειμέ-
νου να διεκδικήσουν τα επιπλέον (πολύ μεγαλύτερα) ποσά που αντιστοιχούν αφενός
στους τόκους επιδικίας για το εν λόγω ενδεκάμηνο και, αφετέρου, στις περικοπές των
νόμων αυτών για τα χρονικά διαστήματα πριν από την 11.06.2015 και μετά την
12.05.2016. Εξάλλου, εφόσον απαιτηθεί, μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των
αγωγών θα καταθέσουμε προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχί-
σουν τις αγωγές που έχουμε ήδη ασκήσει για τα δώρα και το επίδομα αδείας, καθώς
και για την εισφορά αλληλεγγύης.
Υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας άσκησε αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ
τους αγωγές για τις περικοπές στις συντάξεις των νόμων  4093/2012 και 4051/2012,
για τα δώρα και το επίδομα αδείας, καθώς και για την εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένης
της διαφορετικής νομικής βάσης, της διαφορετικής νομικής  φύσεως και, συνακόλουθα,
των νομικών επιχειρημάτων για κάθε μια υπόθεση εξ αυτών, γεγονός άλλωστε που
αναγνώρισε με τις πρόσφατες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαιώ-
νοντας έτσι την επιλογή μας αυτή. Επιπλέον συνέβαλε σημαντικά στη θετική έκβαση
της πρότυπης δίκης στο Σ.τ.Ε.»
«Όσοι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να συνεχίσουν τη διεκδίκηση των ανωτέρω επιπλέον ποσών των
περικοπών με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012, θα πρέπει να προσκομίσουν»
… «είτε στα γραφεία του Συλλόγου σας, είτε στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας
μας (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) συμπληρωμένη τη ΔΗΛΩΣΗ συνέχισης της δι-
καστικής διεκδίκησης που επισυνάπτεται, καταβάλλοντας συγχρόνως και το ποσό της
εργολαβικής αμοιβής που αντιστοιχεί στα ποσά του ενδεκαμήνου.»
…
«Η έγκαιρη συλλογή των στοιχείων που ζητήθηκαν από τα μέλη σας είναι αναγκαία ενό-
ψει του γεγονότος ότι από τον ερχόμενο μήνα πρόκειται να εκδικαστούν οι αγωγές που
έχουμε ασκήσει εκ μέρους τους, διεκδικώντας το υπόλοιπο τμήμα των περικοπών, τους
τόκους, τα δώρα, καθώς και την εισφορά αλληλεγγύης. Κατανοώντας ωστόσο τις πρα-
κτικές δυσχέρειες που υπάρχουν λόγω της θέσεως της Επικράτειας σε καθεστώς κα-
ραντίνας από την 07.11.2020 έως την 30.11.2020, κρίνουμε απαραίτητη την παράταση
της προθεσμίας που είχε αρχικώς ανακοινωθεί (27.11.2020). Ενόψει τούτων, η προ-
θεσμία αυτή λήγει, αναγκαστικώς, εντός του κατά τις περιστάσεις ευλόγου χρόνου, ήτοι
με την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της καραντίνας. Τούτο κρίνεται αναγκαίο ενόψει

των πρακτικών – δικονομικών ζητημάτων που γεννώνται, κατά τα ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικώς για τις αγωγές που αφορούν τις περικοπές στις συντάξεις με
τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, η Δικηγορική Εταιρεία μας δεν επιβάρυνε οι-
κονομικά, ούτε κατ’ ελάχιστον, τα μέλη σας, αναλαμβάνοντας το σύνολο των δαπανών
που προβλέπονται από τον νόμο για την άσκηση και τη συζήτηση των αγωγών αυτών.
Είναι πιθανόν η Δικηγορική Εταιρεία μας να είναι η μόνη που προέβη πανελλαδικώς
σε τέτοια ενέργεια, αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο, με αποκλειστικό σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των μελών του Συλλόγου σας και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας.
Πέραν τούτου, υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας εκπροσώπησε τα μέλη του
Συλλόγου σας ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζή-
τηση της πρότυπης δίκης για τις περικοπές, συμβάλλοντας σημαντικά στην εν πολλοίς
θετική έκβασή της. Θα συνεχίσει δε, όπως έχει δεσμευθεί να εκπροσωπεί όσους συμ-
μετέχουν στις αγωγές και εκδηλώσουν την επιθυμία για τη συνέχισή τους, κατά την εκ-
δίκαση αυτών και, εφόσον, απαιτηθεί θα προσφύγει εκ μέρους τους ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
…
«Η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ως πάγια αρχή να μην αποδέχεται, για λόγους
επαγγελματικής δεοντολογίας, την ανάληψη υποθέσεων που έχουν χειριστεί έτερα δι-
κηγορικά γραφεία, ιδιαίτερα όταν έχουν ήδη ασκηθεί εκ μέρους τους αγωγές, η συζή-
τηση των οποίων εκκρεμεί. Για τον λόγο αυτό δεν δυνάμεθα να αποδεχθούμε την
ανάθεση υποθέσεων αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί από συναδέλφους».

Σ.σ. 1: Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της ως άνω Δήλωσης που αναφέρεται στο ως

άνω ενημερωτικό σημείωμα, την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

μας στο δημοσίευμα με τίτλο «Μετά την πίστωση των αναδρομικών μόλις 11
μηνών, συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας για όλο το χρονικό διάστημα από το
2012 έως και το 2018» (ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας την αποστείλουμε),

θα πρέπει να προσκομίσετε και το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μει-

ώσεων Συντάξεων γιατί είναι απαραίτητο για τη συνέχιση των διεκδικήσεών σας.

Σ.σ. 2: Κατανοώντας τις δυσκολίες που δημιουργεί η καραντίνα, ο δρ. Παπακων-

σταντίνου έδωσε μία παράταση της προθεσμίας συλλογής των στοιχείων που

έχουν ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στις ομαδικές αγωγές των μνημονια-

κών περικοπών των Ν4051/2012 και Ν 4093/2012 για τη συνέχιση των διεκδι-

κήσεων, ήτοι με την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της καραντίνας. Ωστόσο,

θέλουμε να σας τονίσουμε ότι, επειδή έχουν προσδιοριστεί άμεσα δικάσιμες,

σας συμβουλεύουμε να συνεχίσετε να αποστέλλετε τα ζητηθέντα στοιχεία τα-

χυδρομικώς είτε στο δικηγορικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, είτε στα

γραφεία του Συλλόγου μας και μόνο αν υφίσταται σοβαρός λόγος και απόλυτη

δυσχέρεια, να περιμένετε το τέλος της καραντίνας.

Σ.σ. 3: Όσοι συνάδελφοι λάβατε αναδρομικά τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύ-

τερη πληρωμή (μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, αντίστοιχα), θα

πρέπει μαζί με το ποσό της εργολαβικής αμοιβής που αντιστοιχεί στο συνολικό

ποσό που λάβατε, να αποστείλετε τόσο το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής

Μειώσεων Συντάξεων (από την εφαρμογή του efka.gov.gr, στο οποίο αποτυπώ-

νεται η πρώτη πληρωμή), όσο και ένα χειρόγραφο σημείωμα στο οποίο θα ανα-

γράφεται το ποσό που λάβατε από τη δεύτερη πληρωμή.

Σ.σ. 4 : Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Σύλλογό μας.

Σ.σ. 5 : Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα αποστέλλετε είτε απ’ ευθείας στο γρα-

φείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κο-

λωνάκι, 10675, τηλ. 210-7222007, e-mail : info@publiclaw-lawfirm.gr) ή στη

Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 54, 54623, τηλ.2310-502986, 2310-239909), είτε στα

γραφεία του Συλλόγου μας. 

Συνάδελφοι, 
Δεν μπορούμε βεβαίως παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με
τον. Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, αφού και σε παλαιότερες υποθέσεις έχει απο-
δείξει την ικανότητα και αποτελεσματικότητά του.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις νομικές υποθέσεις ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέ-
σματος και ο δρ. Παπακωνσταντίνου έχει ήδη κριθεί θετικά σε μία σειρά υποθέσεων.
Ο Σύλλογός μας πιστεύει στον οδικό χάρτη των διεκδικήσεών μας και περιβάλλει με
πλήρη εμπιστοσύνη τον δρ. Παπακωνσταντίνου.

Συνάδελφοι,
Αναμένουμε την απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τις ενέργειές τους για τη δια-
δικασία διόρθωσης των σφαλμάτων και πίστωσης των αναδρομικών στους συναδέλ-
φους μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αποφασίσουμε με τους ασφαλιστικούς και
νομικούς μας συνεργάτες για τις ενδεδειγμένες ενέργειες από πλευράς μας.
Σας συνιστούμε να παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την
άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας τόσο για το εν λόγω θέμα, όσο και για οποιοδήποτε
άλλο θέμα αφορά το χώρο μας. 

Κληρονόμοι θανόντων δικαιοδόχων 
Σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά από την ιστοσελίδα μας ότι η Επιστροφή Μειώσεων
Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται ανα-
δρομικά για το ενδεκάμηνο (11 Ιουνίου 2015 – 12 Μαΐου 2016) - εφόσον δηλαδή ο δι-
καιούχος θανών απεβίωσε από τις 11 Ιουνίου 2015 και μετά - θα γινόταν με την
υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στην ομώνυμη ηλεκτρονική εφαρμογή της
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ μέχρι 21/12/20. Όσοι κληρονόμοι υπέβαλαν έγκαιρα την αί-
τηση, αλλά δεν είχαν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έχουν προ-

θεσμία ηλεκτρονικής υποβολής τους μέχρι 28/2/2021. 

του Ν4093/2012, αλλά τους επεστράφη μόνο η κράτηση του Ν4051/2012.
Επειδή γνωρίζουμε ότι η διαδικασία των κρατήσεων αυτών περνά μέσα από το
ΤΑΠΙΛΤ και διατηρείτε αρχεία των συναδέλφων που τροποποιήθηκε η απόφαση
συνταξιοδότησής τους, είναι σαφές ότι θα πρέπει να διορθωθεί αυτό το σφάλμα
και η αδικία σε βάρος των μελών μας. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν τα εν λόγω μέλη μας θα πρέπει
να σας υποβάλουν σχετική αίτηση ή αν το Ταμείο θα προχωρήσει στη διόρθωση
αυτού του σφάλματος και στην πίστωση των αναδρομικών αποκλειστικά με δικές
του ενέργειες.
Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.
Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος

Υπόθεση Αναδρομικών (συνέχεια)

Μετά την πίστωση των αναδρομικών μόλις 11 μηνών, συνεχίζουμε τις 
διεκδικήσεις μας για όλο το χρονικό διάστημα από το 2012 έως και το 2018

Η ΙοΝΙΚΗ ΕΝοΤΗΤΑ, εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκφρά-
ζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους ασφαλιστικούς μας συμβού-
λους και ιδιαιτέρως τη συναδέλφισσα Μαρία φιλιπποπούλου, που
ασχολείται με όλες τις ασφαλιστικές υποθέσεις του χώρου μας, κατα-

θέτοντας την ψυχή της, χωρίς το παραμικρό προσωπικό όφελος. 



Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος της κοι-
νωνικής ασφάλισης πέρασε στα
«ψιλά» των ειδήσεων και των εφημε-

ρίδων αφού ρευστοποιήθηκε το 20% της πε-
ριουσίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ για να καλυφθούν οι
ανάγκες του νέου Υπερταμείου e-ΕΦΚΑ!
Ο Σύλλογός μας σας είχε ενημερώσει με δημοσιεύματά
του για την ενοποίηση του τ.ΕΦΚΑ και του τ.ΕΤΕΑΕΠ σε
ένα Υπερταμείο, τον νυν e-ΕΚΦΑ, η οποία σημειωτέον
ουδέποτε υπήρξε στην «επίσημη ατζέντα» της κυβέρνη-
σης. Η είδηση είχε περάσει και τότε στα ψιλά και προφα-
νώς υπήρξαν πολλοί καλοί λόγοι για αυτό, αφού οι
κυβερνώντες θα έπρεπε να εξηγήσουν γιατί προχώρησαν
σε αυτήν την ενοποίηση που είναι κατ’ αρχήν κατα-
φανώς αντισυνταγματική (υφίσταται πληθώρα σχετι-
κών αποφάσεων του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
και παράνομη, αφού ενοποιεί δύο ταμεία που δεν είναι
ομοειδή (το ένα είναι κύριας ασφάλισης και το άλλο επι-
κουρικής και εφάπαξ) και μάλιστα το ένα ήταν ένα υγιές
ΝΠΔΔ στο οποίο ο ΕΦΚΑ όφειλε πολλά δις ευρώ.
Επιπλέον, εκφράζαμε την ανησυχία μας ότι η υποτιθέμενη
«οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια» των δύο ασφαλι-
στικών φορέων που ευαγγελιζόταν η απόφαση ενοποί-
ησης ήταν προσχηματική και στην ουσία το νέο
Υπερταμείο επιβουλευόταν την περιουσία και τα αποθε-
ματικά του τ.ΕΤΕΑΕΠ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
χρήματα των καταλογισμών που κερδίσαμε μετά από
πολυετείς δικαστικούς αγώνες για μη αποδοθείσες
ασφαλιστικές εισφορές από την τράπεζα, με σκοπό να
καλύψουν τα ελλείμματα του κλάδου πρόνοιας του
τ.ΤΑΠΙΛΤ και να αποδοθεί πλήρες εφάπαξ σε όλους
τους προερχομένους από την Ιονική.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας με την «αθόρυβη»
ρευστοποίηση της περιουσίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ

Η ρευστοποίηση του 20% της περιουσίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ
ήρθε να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες μας και να επιβεβαι-
ωθεί ότι απώτερος στόχος των κυβερνώντων ήταν η αρ-
παγή της περιουσίας και των αποθεματικών του.
Ουσιαστικά, όταν η κυβέρνηση διαπίστωσε πως το ΣτΕ θα
επιδίκαζε αναδρομικά στους συνταξιούχους λόγω παρά-
νομων μνημονιακών περικοπών, προσπάθησε να κερδίσει
χρόνο με την εκ νέου εκδίκαση στο ΣτΕ και στο ενδιά-
μεσο, αποφάσισε χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς
καμία συνομιλία με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφε-
ρόμενους κοινωνικούς εταίρους και χωρίς βεβαίως την
κατάλληλη προετοιμασία (το όλο μάλιστα εγχείρημα
είναι νομικά έωλο) να ενοποιήσει τον τ.ΕΦΚΑ και το
τ.ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να αρπάξει τα
αποθεματικά του τ.ΕΤΕΑΕΠ για να δώσει τα αναδρομικά
και να μην προκληθούν αντιδράσεις, αδιαφορώντας βέ-
βαια για τις τρομακτικές - και όχι μακρινές - συνέπειες
που θα έχει αυτή η εξέλιξη στην κοινωνική ασφάλιση!
Επειδή μάλιστα και οι κρατήσεις των επικουρικών συντά-
ξεων κρίθηκαν αντισυνταγματικές, το σύνολο του ποσού
από την καταβολή των αναδρομικών και των αυξημένων
επικουρικών συντάξεων φτάνει σε ένα ποσό που για να
καλύπτεται συν τω χρόνω θα αδειάσει τα αποθεματικά
του τ.ΕΤΕΑΕΠ!

στο στόχαστρο ο δεύτερος πυλώνας 
της επικουρικής ασφάλισης;

Οι εμπνευστές του τερατουργήματος του e-ΕΦΚΑ (μονα-
δική περίπτωση πανευρωπαϊκά ενός μοναδικού ασφαλι-
στικού φορέα υπερταμείου!) προβάλλουν τον
υποτιθέμενο ηλεκτρονικό αυτοματισμό των υπηρεσιών
του Υπερταμείου – που βεβαίως είναι απαραίτητος και
καλοδεχούμενος για την εξυπηρέτηση των πολιτών –
αλλά αυτό δεν είναι επαρκής συνθήκη για την ταχύτερη
απονομή συντάξεων.
Αντιθέτως, αποσιωπούν το γεγονός ότι οι πραγματικές
αιτίες των καθυστερήσεων οφείλονται στην έλλειψη προ-
σωπικού, το διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των
συντάξεων από τα ταμεία που ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ
και την περίπλοκη διαδικασία υπολογισμού της διαδοχι-
κής ασφάλισης – παράγοντες που αν δεν αλλάξουν, δε θα
μπορέσουν οι διαδικασίες να επιταχυνθούν ακόμα και αν
επιτευχθεί η πλήρης ψηφιοποίησή τους.
Και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την ουσιαστική
διοικητική και οργανωτική ενοποίηση, αφού θα διαλυθεί
ένα ταμείο με αποθεματικά, περιουσία, βιωσιμότητα
50ετίας και διοικητική οργάνωση, για να εξυπηρετηθούν
κοντόφθαλμα ανάγκες ενός ταμείου με διοικητικά, οικο-
νομικά και οργανωτικά προβλήματα, σε συνθήκες μάλι-
στα διοικητικής και λειτουργικής αδιαφάνειας.
Εν τέλει, όλα αυτά αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη της

προχειρότητας και της κοντόφθαλμης λογικής με την
οποία δημιουργήθηκε το Υπερταμείο, ενώ δυστυχώς πι-
στεύουμε ότι στην κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης βρί-
σκεται ουσιαστικά η διάλυση του δεύτερου πυλώνα της
επικουρικής ασφάλισης και η ιδιωτικοποίηση της υποχρε-
ωτικής, επικουρικής ασφάλισης προς όφελος μεγαλοσυμ-
φερόντων...
Η ενοποίηση των ταμείων είναι ανεξήγητη και νομικά
προβληματική και επομένως γίνεται κατανοητό ότι υπήρ-
χαν οικονομικοί λόγοι, καθώς και άλλα συμφέροντα που
υπαγόρευαν αυτήν την εξέλιξη:

Α. Ο τ.ΕΦΚΑ και το τ.ΕΤΕΑΕΠ δεν ήταν ομοειδείς ασφα-
λιστικοί φορείς (αναδιανεμητικό/κεφαλαιοποητικό σύ-
στημα), κάτι που καθιστά αντισυνταγματική και
προβληματική την ενοποίησή τους, πολλώ δε μάλλον
όταν πρόκειται ουσιαστικά για τη συγχώνευση των δύο
πυλώνων κοινωνικής ασφάλισης
Β. Η ενοποίηση αφήνει κενό το δεύτερο πυλώνα ανοί-
γοντας το δρόμο στην ιδιωτική ασφάλιση, κάτι που
απαγορεύεται ρητά, αφού η κοινωνική ασφάλιση παρέ-
χεται μόνο από το Κράτος είτε από ΝΠΔΔ

Γιατί  λοιπόν η συγχώνευση; 
Ποια είναι τα διαφαινόμενα κίνητρα;

1. Με την εν μία νυκτί συγχώνευση του τ.ΕΦΚΑ και του
τ.ΕΤΕΑΕΠ σε ένα Υπερταμείο «εξαφανίστηκαν» τεχνη-
έντως οι οφειλές του τ.ΕΦΚΑ στο τ.ΕΤΕΑΕΠ και παρά την
υποτιθέμενη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια που νο-
μοθετήθηκε, στην πράξη τα αποθεματικά του τ.ΕΤΕΑΕΠ
είναι στη διάθεση του e-ΕΦΚΑ, χωρίς να ισχύει η περί-
φημη περιουσιακή αυτοτέλεια, όπως εξ άλλου κατέστη
σαφές από τη ρευστοποίηση του 20% της περιουσίας του
τ.ΕΤΕΑΕΠ! Ενώ λοιπόν η ορθή διαχείριση των αποθεματι-
κών του τ.ΕΤΕΑΕΠ είχε δημιουργήσει προσδοκίες για τη
μακροχρόνια βιωσιμότητα του ταμείου και πιθανώς την
αύξηση των επικουρικών συντάξεων, αυτές οι εξελίξεις
ελλοχεύουν άμεσα τον κίνδυνο μείωσης των επικουρικών
συντάξεων και ίσως στο μέλλον της εκμηδένισής τους...
Με βάση τα ανωτέρω, αν συνεχιστεί η ρευστοποίηση για
να καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα του Υπερταμείου, συν
τω χρόνω θα εξαφανιστούν τα αποθεματικά, θα εκποι-
ηθεί η ακίνητη περιουσία του τ. ΕΤΕΑΕΠ και τέλος θα μει-
ωθεί ή και καταργηθεί η επικουρική σύνταξη.

2. Μένει κενός ο δεύτερος πυλώνας, ανοίγοντας το
δρόμο στον ιδιωτικό τομέα (που όμως είναι ένας δρόμος
αντισυνταγματικός, καθώς η επικουρική ασφάλιση είναι
σύμφωνα με τη νομολογία υποχρεωτική κοινωνική ασφά-
λιση και εξαιρείται από το χώρο της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας) που θα οδηγήσει σε ανισορροπία του επικουρικού
συστήματος ασφάλισης, με σοβαρές συνέπειες στην επι-
κουρική σύνταξη για τους μελλοντικούς συνταξιούχους
που έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό μάλι-
στα δε θα είναι μία βραδεία διαδικασία και οι επιπτώσεις
αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα χρόνια, με όλα
τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αυτό συ-
νεπάγεται.

Αντισυνταγματική, παράνομη και αντιασφαλι-
στική ενέργεια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την
κοινωνική ασφάλιση, αλλά και τα χρήματα που
εξασφαλίσαμε από τις διαφορές του εφάπαξ
βοηθήματος που δικαιούμαστε βάσει του κατα-
στατικού του ΤΑΠΙΛΤ από το ΕΤΕΑΕΠ
Εν ολίγοις συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι αυτήν τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη το παράνομο σχέδιο διάλυσης ενός
βιώσιμου ταμείου προς όφελος ενός προβληματικού τα-
μείου, με απώτερο στόχο την κατάργηση της υποχρεωτι-
κής, επικουρικής, κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος
μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.
Και αυτό, ενώ ο επικουρικός ασφαλιστικός τομέας δεν
επιβαρύνει πλέον τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι αμι-
γώς ανταποδοτικός και λειτουργεί κατά το κεφαλαιοποι-
ητικό σύστημα.
Και βέβαια, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το κράτος οφεί-
λει να μην περιορίζεται απλά σε λειτουργικά, διοικη-
τικά, οργανωτικά θέματα, αλλά να λειτουργεί ως
εγγυητής της διαχείρισης των κεφαλαίων και της βιω-
σιμότητας των ταμείων και όχι βέβαια να απεργάζεται
σχεδιασμούς για τη διάλυσή τους!
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε επιστολή σε όλους τους
βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, αναλύοντας το
θέμα και καλώντας σε πανστρατιά για τη διάσωση της
κοινωνικής, επικουρικής ασφάλισης.  .
Επιπλέον, η δημιουργία του νέου Υπερταμείου – προβλη-
ματικού εν τη γενέσει του – δημιουργεί πρόσθετες δυσκο-
λίες για να λάβουμε τα χρήματα που εξασφαλίσαμε από
τις διαφορές του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαστε
βάσει του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ από το ΕΤΕΑΕΠ!
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Έβαλαν το λύκο να 
φυλάει τα πρόβατα!
- ο e-ΕφΚΑ - με μία ενέργεια που είναι εμφανώς
αντίθετη με το συμφέρον των ασφαλισμένων
του - προσέτρεξε στο Νομικό συμβούλιο του
Κράτους για να «γνωμοδοτήσει» για τη μείωση
του χρέους της Alpha Bank προς το φορέα από
καταλογισμούς καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών και προσαυξήσεων
- Πριν αλέκτορα φωνήσαι, δυστυχώς επιβεβαι-
ώθηκαν οι φόβοι μας για το νέο υπερταμείο και
τις προθέσεις των κυβερνώντων που επηρεά-
ζουν τις διεκδικήσεις μας στο εφάπαξ!

Ό
λοι έχετε ζήσει τη μεγάλη προσπάθεια του

Συλλόγου μας, των νομικών μας συνεργατών,

αλλά και των νομικών συμβούλων του τ.

ΕΤΕΑΕΠ για τη διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού

που επιβεβαιώθηκε από το ΣτΕ για να υποχρεώσουμε

την τράπεζα να καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά

από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και προ-

σαυξήσεις, τα οποία συντάχθηκαν την περίοδο 2004-

2005 από τον τότε Διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ και νυν

Γραμματέα του Συλλόγου μας συνάδελφο Νίκο Αλε-

ξόπουλο και ψηφίστηκαν από τον τότε Πρόεδρο

του Δ.Σ. του ταμείου συνάδελφο Νικόλαο Κά-

βουρα (νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων) και

τα μέλη του Δ.Σ. συναδέλφους Σαράντο Φιλιππό-

πουλο (νυν Πρόεδρο του Συλλόγου μας) και Γιάννη

Χρυσικό (τέως Πρόεδρο και νυν μέλος του Δ.Σ. του

Συλλόγου Συνταξιούχων).

Δυστυχώς, σας έχουμε ήδη ενημερώσει με δημοσιεύ-

ματά μας ότι με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις της τρά-

πεζας σε συνεργασία με λειτουργούς του e-ΕΦΚΑ,

επιχειρείται με κάθε τρόπο να απαλλαγεί η τράπεζα

από τα πρόσθετα τέλη των καταλογισμών που ξεπερ-

νούν τα 14 εκατ. ευρώ (από το συνολικό ποσό των 25

εκατ. ευρώ!).

Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι ότι ο αρμόδιος

υποδιοικητής που υποτίθεται ότι προασπίζει τα

συμφέροντα του Φορέα, έχει ζητήσει από το Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους «γνωμοδότηση» με θέμα τη

ρύθμιση της οφειλής των 25 εκατ. ευρώ

της Alpha Bank. Αντί λοιπόν να προσφεύγει

η Alpha Bank για να διεκδικήσει τα συμφέροντά της,

προσφεύγει ο ίδιος Φορέας σε μία ενέργεια που

είναι βεβαίως αντίθετη με το έννομο και οικονομικό

συμφέρον του Φορέα και συνεπώς των ασφαλισμέ-

νων του!

Εν ολίγοις, έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα!
Οι μάσκες πέφτουν πλέον, αφού η τράπεζα έχασε και

στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας και προσπαθεί μέσα από σκοτεινούς μηχανι-

σμούς να επιτύχει την απαλλαγή της από το

μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έχει επιδικασθεί σε

βάρος της!

Ουσιαστικά, οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ επιβραβεύουν

την τράπεζα που επί σειρά ετών δεν κατέβαλε τις κα-

θορισμένες εισφορές σε βάρος των συμφερόντων των

ασφαλισμένων του Φορέα και η οποία αρνήθηκε να

αναλάβει την υποχρέωσή της για δημιουργία ΝΠΙΔ

που θα απέδιδε πλήρες εφάπαξ σε όλους τους Ιονικά-

ριους - είναι μάλιστα να απορεί κανείς αφού η τράπεζα

κατάφερε να «τετραγωνίσει τον κύκλο», καθόσον

βάσει της δικαστικής απόφασης υποχρεούται να κα-

ταβάλει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που θα απαιτείτο

για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε όλους τους προ-

ερχόμενους από την Ιονική! Ωστόσο, γνώριζε μάλλον

ότι μπορεί να βασίζεται στις «πλάτες» των εκάστοτε

κυβερνώντων για να αποφύγει τις υποχρεώσεις της

μέσω υπόγειων μηχανισμών!

Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρω-

μένα τα χέρια ενώπιον αυτής της συμπαιγνίας σε

βάρος των Ιονικάριων, αλλά και των ασφαλισμένων

του e-ΕΦΚΑ συνολικά!

Αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή στο διοικητή

του e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, απευθύνοντάς του

συγκεκριμένα ερωτήματα για αυτήν την εξωφρενική

διαδικασία που βαίνει εμφανώς σε βάρος των συμφε-

ρόντων του Φορέα (την οποία κοινοποιήσαμε στους

τομεάρχες ασφαλιστικού των κομμάτων του ελληνι-

κού κοινοβουλίου):     (συνέχεια σελ.7 ---->)

SOSSOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚοΙΝΩΝΙΚΗ ΑσφΑΛΙσΗ
& ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗσΗ ΠΛΗρουσ ΕφΑΠΑΞ!

Οι κυβερνητικές επιλογές,  ο ι  ενέργειες των αρμόδιων φορέων, οι
παρασκηνιακές διεργασίες και  συμμαχίες σηματοδοτούν μείζονα
κίνδυνο γ ια το μέλλον της επικουρικής ασφάλισης,  αλλά και  τη
διεκδίκησή μας για καταβολή πλήρους έφαπαξ !

ρευστοποιήθηκε  «αθόρυβα» το  20% της  περιουσίας  του  τ .ΕΤΕΑΕΠ,  επιβεβαι -
ώνοντας  ότ ι  στόχος  της  ενοποίησής του  στο υπερταμε ίο  του  e -ΕφΚΑ ε ίνα ι  η
αρπαγή της  περιουσίας  του ,  αδ ιαφορώντας  προκλητ ικά  γ ια  τον  κ ίνδυνο δ ιά-
λυσης της  υποχρεωτικής ,  επικουρικής ,  κο ινωνικής  ασφάλισης!  
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Προς τον Διοικητή του e-ΕφΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Κοινοποίηση : 
1.  Τομεάρχη Εργασίας και  Κοινωνικών υποθέσεων «συρΙΖΑ»
κ.  Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
2 .  Τομεάρχη  Κο ιν ων ικής  Α σ φ άλ ισ ης  « Κ ιν ήματος  Α λ λαγ ής »
κ .  Γεώργιο  Κουτρουμάνη
3.  υπεύθυνο Ασφαλιστ ικού,  Τραπεζών και  Κοινής Ωφέλε ιας
«ΚΚΕ» κ.  Γρηγόρη ρήγα
4.  Τομέας Ασφαλιστικού «ΜέρΑ25»
5.  Τομέας Ασφαλιστικού «Ελληνική Λύση»

Θέμα : O αρμόδιος υποδιοικητής του e-ΕφΚΑ για το ΚΕΑο ετοιμάζεται να χαρίσει
15 εκατ. ευρώ από τα 25 που οφείλονται στον e-ΕφΚΑ από καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις της Alpha Bank, οι οποίες αφορούν
απαιτήσεις του κλάδου πρόνοιας – εφάπαξ του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού
Ιονικής Τράπεζας - ΤΑΠΙΛΤ, (δηλαδή έβαλαν τον λύκο να φυλάξει τα πρόβατα...) 

Κύριε Διοικητά, 
Παρακολουθώντας, ως οφείλαμε εκ του θεσμικού μας ρόλου, την εξέλιξη της υπόθεσης
που αφορά τους ασφαλισμένους μας, πληροφορηθήκαμε, από το ΚΕΑΟ, ότι ο αρμό-
διος υποδιοικητής σας, υπέβαλε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με θέμα
τη ρύθμιση της εν θέματι οφειλής των 25 εκατ. ευρώ. 
Είναι απορίας άξιο πώς συντάχθηκε το ως άνω ερώτημα, καθώς είναι αντίθετο με το

έννομο και το οικονομικό συμφέρον του Φορέα. Το εύλογο θα ήταν, αν υπήρχε κάποιο
νομικό θέμα, να προσφύγει η Alpha Bank στα αρμόδια δικαστήρια, όχι να συντάσσει ο
φορέας ερώτημα για το αν πρέπει ο e-ΕΦΚΑ, του οποίου είστε επικεφαλής, να «δωρί-
σει» στην Alpha Bank 15 εκατ. ευρώ περίπου. 
Δικαίως, λοιπόν, μετά από αυτήν την ενέργεια, η οποία είναι αντίθετη με τα συμφέροντα
του Ταμείου δημιουργούνται τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:

Και σας ερωτάμε κύριε Διοικητά
1. Γνωρίζετε ποια είναι η άποψη των διοικητικών και νομικών υπηρεσιών του τ.
ΕΤΕΑΕΠ για το θέμα της ρύθμισης της οφειλής της Alpha Bank; Και αν ναι, την έχετε
λάβει υπ’ όψη σας;
2. Γνωρίζετε ότι αυτά τα καταλογισμένα χρήματα προορίζονται για να συμπληρώσουν
τον ισολογισμό του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ, ώστε οι συνάδελφοί μας να πάρουν
πλήρες εφάπαξ βοήθημα βάσει των διατάξεων του καταστατικού του ταμείου μας, με
ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της διοί-
κησής σας στο Νόμο Κατρούγκαλου, που απομείωσε το εφάπαξ;
3. Παρακαλούμε να διερευνήσετε το σοβαρότατο αυτό ζήτημα, προτού απωλεσθούν
επ’ ωφελεία τρίτων οφειλόμενα στον ΕΦΚΑ. Είναι σαφές ότι ενδεχόμενη απώλεια εσό-
δων του ΕΦΚΑ, δηλαδή η ζημία του, ενώ είναι ήδη γνωστά τα ανωτέρω, θα δημιουρ-
γήσει νομικές ευθύνες των υπαιτίων που θα πρέπει και να αναζητηθούν.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                     Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

(συνέχεια από σελ.6 ---->)

SOSSOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚοΙΝΩΝΙΚΗ ΑσφΑΛΙσΗ
& ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗσΗ ΠΛΗρουσ ΕφΑΠΑΞ!

Συνάδελφοι,

Δυστυχώς οι χειρισμοί του Υπουργείου στην υπόθεση του
εφάπαξ, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα χρήματά μας!

Ωστόσο, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε με σταυρωμένα
τα χέρια! Έχοντας βέβαια και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που δημιουρ-
γεί η πανδημία, θα απαντήσουμε δυναμικά σε αυτές τις παρασκηνια-
κές ενέργειες σε βάρος των Ιονικάριων και των ασφαλισμένων
του e-ΕΦΚΑ!.Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι όλες οι νομικές

μας διεκδικήσεις γίνονται με απόλυτη υπευθυνότητα και αποτελεσμα-
τικότητα. 

Εκτός των νομικών μας πρωτοβουλιών να είστε έτοιμοι για
νέους δικαστικούς αγώνες κατά των αντισυνταγματικών
ενεργειών που προσβάλλουν τα δικαιώματά μας!

Α Ν ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι σ Τ ο Λ Η

Συνάδελφοι ,  

Η
πολυετής προσπάθεια του Συλλόγου μας για την απόδοση πλήρους εφάπαξ
στους συναδέλφους έχει πολλές νομικές και αγωνιστικές πτυχές και συνεχίζε-
ται με αμείωτη ένταση, αφού αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές

μας.

Στο πλαίσιο της διεκδίκησής μας, σας έχουμε τονίσει βέβαια επανειλημμένως και επα-
νερχόμαστε, ότι όταν λαμβάνετε την απόφαση καταβολής του εφάπαξ από τον
κλάδο πρόνοιας, ΠΡΕΠΕΙ να καταθέτετε ένσταση για το ποσό που λάβατε.

Δυστυχώς βέβαια, μέσα από τη διαρκή επικοινωνία με συναδέλφους μας, έχει υπο-
πέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιοι συνάδελφοι είτε επειδή δεν το γνωρίζουν, είτε
επειδή - κακώς - το θεωρούν περιττό, είτε επειδή κάποιοι λειτουργοί του ταμείου
του εφάπαξ τους αποτρέπουν, δεν έχουν υποβάλει την ένσταση.

Σας  τονίζουμε συνεπώς για μία ακόμα φορά ότι η ένσταση πρέπει να κατατεθεί
οπωσδήποτε άσχετα με την έκβασή της και καλό θα είναι να γίνεται εμπρόθεσμα
(δηλαδή εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης καταβολής εφάπαξ) -
αλλά έστω και εκπρόθεσμα - διότι πρόκειται για το πρώτο νομικό βήμα για τη
διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να πάρετε
με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Αν δεν την υποβάλλετε, αυτομάτως απο-
δέχεστε το ποσό που σας δόθηκε και αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες
στα επόμενα βήματα και να απεμπολήσετε πιθανώς το δικαίωμα διεκδίκησης του
συνόλου του εφάπαξ που δικαιούστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ!

Πολλοί συνάδελφοι που έχουν υποβάλει ενστάσεις μας ρωτούν αν πρέπει να προ-
χωρήσουν σε κάποια ενέργεια σχετικά με την ειδοποίηση που λαμβάνουν από το τα-
μείο του εφάπαξ για τη συζήτηση του θέματός τους στην αρμόδια επιτροπή. Σας
ενημερώνουμε ότι δε χρειάζεται να παρασταθείτε, απλά να ενημερώσετε την αρ-
μόδια επιτροπή για την απουσία σας και ότι επιθυμείτε να συζητηθεί το θέμα
σας. Κι αυτό γιατί ούτως ή άλλως η καταβολή της διαφοράς από το ταμείο, όπως
είναι λογικό, σε πρώτο επίπεδο θα απορριφθεί. Σε αυτήν την πρώτη φάση δεν κατα-
θέτουμε τις ενστάσεις για να μας αποδοθεί η διαφορά, αλλά για να καταστήσουμε
σαφές ότι δεν έχουμε αποδεχτεί το ποσό που λάβαμε και ότι θεωρούμε πως δικαιού-
μαστε βάσει του καταστατικού ΤΑΠΙΛΤ να λάβουμε το ποσό που αναγράφεται στην
ένστασή μας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονται νομικά οι προϋποθέσεις διεκ-
δίκησης και το ποσό που θα διεκδικήσει κάθε συνάδελφος.

Επομένως…

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ!ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ!

Συνάδελφοι ,
Σύμφωνα με τις οδηγίες των νομικών μας συνεργατών και των ασφαλιστικών μας
συμβούλων, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που λάβατε και θα λάβετε στο εξής εφάπαξ
βοήθημα, να υποβάλετε ένσταση ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ εντός προθεσμίας 3
μηνών από την ημερομηνία που παραλάβατε την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ.
Με την ένσταση θα ζητάμε τη διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος μεταξύ του ποσού
που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ και του ποσού μας χορήγησε
το ΕΤΕΑΕΠ με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 &5 του ν.
4387/2016.

Επικοινωνήστε με το σύλλογό μας 
για τις οδηγίες υποβολής της ένστασης
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που λαμβάνουν την απόφαση του εφάπαξ να επι-
κοινωνούν άμεσα με το Σύλλογό μας προκειμένου να τους καθοδηγήσουμε σωστά
στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή της ένστασής τους.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας υπολογίζουν ακριβώς το εφάπαξ ποσό
που θα έπρεπε να λάβετε βάσει καταστατικού, ενώ θα σας ετοιμάζουν και την έν-
σταση έτοιμη προς κατάθεση, χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.

Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι όταν η ένστασή σας εξεταστεί από την επιτροπή και
απορριφθεί, θα σας αποσταλεί η απορριπτική απόφαση, την οποία θα πρέπει να
φυλάξετε για να είναι στη διάθεσή σας όταν σας ζητηθεί.

Κανένας συνάδελφος να μην απεμπολήσει το πρώτο αυτό βήμα για τη διεκδί-
κηση πλήρους εφάπαξ! Έχοντας κριθεί επί σειρά ετών για την υπευθυνότητα και τη
σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα του χώρου μας – και δη τα
ασφαλιστικά και νομικά – σας καλούμε για το δικό σας συμφέρον να αγνοήσετε τους
διάφορους άσχετους και να ευθυγραμμιστείτε με τις οδηγίες του Συλλόγου μας.

Υποβάλλουμε όλοι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ενστάσεις 
μόλις εκδοθεί η απόφαση του εφάπαξ!

Έβαλαν το λύκο
να φυλάει τα πρόβατα!



Ιούλιος - Αύγουστος - σεπτέμβριος 20208 Ενημέρωση

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠο Το ΠρΩΤοΔΙΚΕΙο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΔΕυΤΕρΗ ΚΑΘΑρΙσΤρΙΑ, Που ΕΙΧΕ ΑΠοΛυΘΕΙ ΑΠο ΤΗΝ
ΤρΑΠΕΖΑ ΤοΝ ΔΕΚΕΜΒρΙο 2017 ΛοΓΩ ΚΑΤΑρΓΗσΗσ
ΤΗσ ΕΙΔΙΚοΤΗΤΑσ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕσΗσ Του ΚΑΘΑρΙσΜου σΕ
ΕρΓοΛΑΒουσ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘοΔο Του OUTSOURCING!
- Η μεγάλη δικαίωση και επιτυχία της συναδέλφισσας και του Συλλόγου
μας που τη στήριξε από την πρώτη στιγμή, λαμβάνει ιδιαίτερες διαστά-
σεις και στην παρούσα συγκυρία με τις απαράδεκτες, μονομερείς ενέρ-
γειες της τράπεζας στο θέμα της Cepal
- Οι όψιμοι συνδικαλιστές δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν!

Συναδέλφισσες – οι,

Το Δεκέμβριο του 2017 η τράπεζα μονομερώς, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέ-
ρωση και διαβούλευση και χωρίς να τροποποιήσει προηγουμένως τον Οργανι-
σμό Προσωπικού με τις θεσμικές διαδικασίες, κατάργησε την ειδικότητα των

Καθαριστριών και ανέθεσε την καθαριότητα σε εργολάβους με το σύστημα του out-
sourcing. Η απόφασή της αυτή έθιξε 64 γυναίκες μεγάλης ηλικίας, προερχόμενες από
την τέως ΙΛΤΕ και την Εμπορική. Οι 60 από αυτές, μην αντέχοντας στις καθημερινές,
αφόρητες πιέσεις της Τράπεζας, υπέκυψαν και υπέγραψαν οικειοθελή αποχώρηση με
οικονομικό κίνητρο, ενώ οι υπόλοιπες 4 απολύθηκαν από την Τράπεζα στις 5/12/2017:
Μία μετανάστευσε στο εξωτερικό, μία συμβιβάστηκε πριν την εκδίκαση της κύριας αγω-
γής της και οι υπόλοιπες δύο συναδέλφισσες (Ελένη Τσίληρα και Ελένη Βουρλάκη)
προσέφυγαν δικαστικώς και δικαιώθηκαν και οι δύο! οι συναδέλφισσες που επέλε-
ξαν το δύσκολο δρόμο του αγώνα, ανταμείφθηκαν για τη σθεναρή στάση τους
με τη δικαίωσή τους από την ελληνική δικαιοσύνη.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει παλαιότερα, αρχικά η προερχόμενη από την πρώην
Τράπεζα Πίστεως συναδέλφισσα Ελένη Βουρλάκη (την οποία στήριξε ο Σύλλογός
μας από την πρώτη στιγμή, ταγμένος πάντα στο πλευρό όλων των συναδέλφων και
αφού μάλιστα κανείς άλλος δεν ενδιαφέρθηκε για την υπόθεσή της…) αναγκαστικά το-
ποθετημένη, τυπικά μόνον φερόταν ως καθαρίστρια, ενώ στην πραγματικότητα εκτε-
λούσε υπαλληλικά καθήκοντα. Με την υπ’ αρ. 2323/2018 απόφαση του Μονομ.
Πρωτοδ. Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της απόλυσής της και ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα της οφείλει μισθούς υπερημερίας μέχρι την άρση της
υπερημερίας της. Εξάλλου, με προσωρινώς εκτελεστή διάταξη υποχρεώθηκε η Τρά-
πεζα να αποδέχεται τις υπηρεσίες της στην ίδια, όπως μέχρι τότε, θέση, με
απειλή χρηματικής ποινής 300 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησής της. Πράγματι, σε
εκτέλεση της διάταξης αυτής, η συναδέλφισσα από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι
σήμερα συνεχίζει ν’ απασχολείται στην Τράπεζα με τα ίδια, όπως μέχρι την από-
λυσή της, υπαλληλικά καθήκοντα. Η έφεση της Τράπεζας συζητήθηκε στις
29.09.2020 και αναμένεται η τελεσίδικη απόφαση.

Νέα Δικαίωση – Διασυρμός της τράπεζας 
στην υπόθεση της συναδέλφισσας Ελένης Τσίληρα

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι και η δεύτερη συναδέλφισσα καθαρίστρια
που αποφάσισε να σταθεί απέναντι στις απαράδεκτες πρακτικές της τράπεζας δικαιώ-
θηκε από την ελληνική δικαιοσύνη! Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 1667/2020 από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) δικαιώθηκε η απολυμένη
συναδέλφισσα καθαρίστρια Ελένη Τσίληρα, μητέρα πέντε παιδιών, προερχό-
μενη από την τέως Εμπορική Τράπεζα. Ειδικότερα, με την πρωτόδικη αυτή από-
φαση αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της από 5.12.2017 καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας της και η οφειλή από την Τράπεζα μισθών υπερημερίας
από την απόλυση και μέχρι τη λήξη της υπερημερίας της. Εξάλλου, η Τράπεζα
υποχρεώθηκε να αποδέχεται την εργασία της, σύμφωνα με τους όρους της σύμ-
βασης εργασίας της, ως καθαρίστρια στο υποκατάστημά της στα Λεχαινά Ηλείας με
την απειλή χρηματικής ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της
με την ανωτέρω υποχρέωση.

Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας ήταν ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας που ανέδειξε το ζήτημα των
καθαριστριών, καταγγέλλοντας με ανακοινώσεις του προς την Τράπεζα, το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και τον Τύπο τις καταχρηστικές μεθοδεύσεις της τράπεζας, οργανώνοντας
τριμερή συμφιλιωτική σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και στηρίζοντας τις δύο κα-
θαρίστριες, που επέλεξαν να προσφύγουν δικαστικώς, νομικά και ηθικά στο δίκαιο
αγώνα τους.
Είμαστε υπερήφανοι για τις συναδέλφισσες που αντιστάθηκαν στις πιέσεις της
τράπεζας, που δεν λιποψύχησαν ενώπιον του κλίματος που δημιούργησε η μα-
ζική αποδοχή των απολύσεων των υπόλοιπων συναδελφισσών και χαιρόμαστε
που ο τριετής αγώνας τους δικαιώθηκε με τη συμβολή του συλλόγου μας, αφού
την υπόθεση χειρίστηκε από την πρώτη στιγμή η νομική σύμβουλός μας κ.
Ντέτα Πετρόγλου – που την ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για την προσή-
λωση και την αποτελεσματικότητά της -, ενώ και ο Πρόεδρος του συλλόγου μας
συνάδελφος σαράντος φιλιππόπουλος εξετάστηκε ως μάρτυρας στο πλευρό
της συναδέλφισσας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκδίκασης.
Η απόφαση αυτή (μαζί με την απόφαση της συναδέλφισσας Ελένης Βουρλάκη)

διασύρει την τράπεζα που με τις πρακτικές της όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια έχει
μετατρέψει τον εργασιακό βίο των συναδέλφων σε κολαστήριο και αποδεικνύει
ότι υφίσταται ακόμα δικαιοσύνη που θέτει φραγμούς στην ασυδοσία των τρα-
πεζιτών, αρκεί να υπάρχει θέληση, προσήλωση και αλληλεγγύη για την υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων!
.

Δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν
Η αλήθεια είναι ότι από τους όψιμους συνδικαλιστές που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της τράπεζας δεν είχαμε καμία προσδοκία, αλλά είναι χρήσιμο κάθε φορά να
επισημαίνεται η ηχηρή απουσία και αδιαφορία τους, αφού οι εκπρόσωποι του ερ-
γοδοτικού συνδικαλισμού δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την όλη υπόθεση, ακολου-
θώντας και στηρίζοντας βουβά τη γραμμή της τράπεζας.
Ωστόσο, δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά και στην πάλαι ποτέ κραταιά, αγωνιστική και
υπερήφανη ΟΤΟΕ, που το μόνο πλέον από τη σημερινή έκδοσή της που θυμίζει εκείνες
τις εποχές είναι η ταμπέλα έξω από τα γραφεία της… Δυστυχώς ούτε η οΤοΕ έδωσε
καμία σημασία στον αγώνα των καθαριστριών, αφού δε στήριξε τις συναδέλφισσες,
δίνοντας ένα ακόμα αποφασιστικό χτύπημα στο κύρος και την αξιοπιστία της.
Και όπως είχε γίνει στην υπόθεση των καθαριστριών που οι μεγαλοσυνδικαλιστές του
χώρου μας… δεν ήξεραν, δεν είδαν, δεν άκουσαν, το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς ου-
σιαστικά - παρά τις προσπάθειες να μας πείσουν περί του αντιθέτου… - και στην πα-
ρούσα συγκυρία με τη μεταβίβαση των συναδέλφων στη Cepal!

Θα αγωνιστούμε και θα κερδίσουμε 
και στην υπόθεση της Cepal!

Η έκβαση των υποθέσεων των συναδελφισσών έχει μια ειδικότερη σημα-
σία στη σημερινή συγκυρία της από 1.12.2020 μεταβίβασης της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας των κόκκινων δανείων στην εταιρεία Cepal.
Συνάδελφοι,
ο σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής και η ΙοΝΙΚΗ ΕΝοΤΗΤΑ από την πρώτη
στιγμή που έγιναν γνωστοί οι σχεδιασμοί της τράπεζας για μεταβίβαση 800 συ-
ναδέλφων στη Cepal, αντέδρασαν άμεσα (με συνεχείς ανακοινώσεις – ενημερώσεις
προς τους συναδέλφους – δελτία Τύπου, επιστολές προς τους αρμόδιους φορείς και
αιτήματα διαμεσολάβησης, συναντήσεις, στάση εργασίας, απεργία), διαβλέποντας ότι
αυτή η μονομερής απόφαση της τράπεζας αφενός μεν ανατρέπει το εργασιακό
και ασφαλιστικό καθεστώς των συναδέλφων μας που βρίσκονται υπό μεταβί-
βαση, αφετέρου δε, ότι αποτελεί τον «πιλότο» των διοικήσεων των τραπεζών
για το μέλλον του χώρου μας που ουσιαστικά θα οδηγήσει στην εξαφάνιση του…
πάλαι ποτέ αξιοσέβαστου επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου!
Η Διοίκηση της Τράπεζας είχε δείξει εξ αρχής τις προθέσεις της αφού - κατά παρά-
βαση των υποχρεώσεών της για ενημέρωση και διαβούλευση του εθνικού και ενωσια-
κού δικαίου και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων -
αγνόησε παντελώς το σύλλογό μας στη διαδικασία διαβούλευσης για αυτό το
κρίσιμο και σοβαρό θέμα, που βεβαίως αφορά άμεσα πολλά μέλη του Συλλόγου μας
και «διαβουλεύτηκε» μόνο με το σύλλογο του Εργοδοτικού συνδικαλισμού του
κ. Γκιάτη. Αντίθετα βέβαια, σε αντίστοιχες διαδικασίες σε άλλες τράπεζες, υπήρξε
συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους συλλόγους, προκειμένου να υλοποιηθούν
αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αποφάσεις που είχαν ληφθεί.
Δυστυχώς, αυτή η προκλητική αγνόηση του Συλλόγου μας είχε ως αποτέλεσμα μείζο-
νες αρνητικές συνέπειες στους υπό μεταβίβαση συναδέλφους προερχόμενους από
την Ιονική που για μία ακόμα φορά υπόκεινται σοβαρές αδικίες σε σχέση με τους προ-
ερχόμενους από την Εμπορική και Πίστεως συναδέλφους τους, αφού ανατρέπονται
τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα!

«Αέρας κοπανιστός» η σύμβαση της νέας Cepal
φτερό στον άνεμο τα δικαιώματα των συναδέλφων !

Παρά τις περί αντιθέτου εξαγγελίες της τράπεζας και του εργοδοτικού συλλόγου περί
συμφωνίας για την υποτιθέμενη «διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων» των συναδέλφων, το μόνο που διασφαλίζει αυτή η σύμβαση είναι ότι όσοι
μεταβιβάστηκαν στη Cepal, ουσιαστικά οδηγήθηκαν στον προθάλαμο της ανεργίας!!!
Αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα ή μία συνδικαλιστική υπερβολή, αλλά η διατύ-
πωση των νομικών και ασφαλιστικών συμβούλων του Συλλόγου μας που εξέτασαν το
κείμενο της σύμβασης!
Το κείμενο της σύμβασης αποτελεί όνειδος για τον τραπεζικό χώρο, αφού στην
εργασιακή γαλέρα της Cepal ακόμα και τα ελάχιστα δικαιώματα που διατη-
ρούνται, προστατεύονται μέχρι 31/12/21 που θα είναι σε ισχύ η σσΕ οΤοΕ – Τρα-
πεζών. Μετά, το χάος!

Καταστροφική για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα!
Από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει τη μειονεκτική θέση στην οποία πε-
ριέρχονται οι προερχόμενοι από την τέως Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας, που
ήδη 20 και πλέον χρόνια μετά τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών, είναι στο σύνολό
τους μεγάλης ηλικίας (άνω των 45-50 ετών), δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης (όσοι συμπλήρωναν, έχουν ήδη φύγει με τις εθελούσιες εξόδους, θε-
σμοθετημένες και μη, που έλαβαν χώρα μετά το 2014) και, αν μεταπέσουν σε καθε-
στώς ΕΦΚΑ έστω και για μία ημέρα, χάνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις
ευνοϊκές διατάξεις του τ. ΤΑΠΙΛΤ. Ιδίως όμως, οι προερχόμενοι από την τέως Ιονική
εργαζόμενοι της Τράπεζας δεν δικαιούνται προσυνταξιοδοτικής παροχής, όπως οι
(ασφαλισμένοι προ του 1993) συνάδελφοί τους της πρώην Τραπέζης Πίστεως και της
πρώην Εμπορικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να βιώνουν ακόμη εντονότερα το

ΔΙΚΑΙΩσΗ ΤΗσ συΝΑΔΕΛφΙσσΑσ ΚΑΘΑρΙσΤρΙΑσ Που ΑΓΩΝΙσΤΗΚΕ
ΜΕΧρΙ ΤΕΛουσ ΤΑΠΕΙΝΩΝοΝΤΑσ ΤΗΝ ΤρΑΠΕΖΑ Που ΔΙΑσυρΘΗΚΕ ΑΠο

ΤΗ ΔΙΚΑΙοσυΝΗ ΓΙΑ ΤΙσ ΑΠΑρΑΔΕΚΤΕσ ΠρΑΚΤΙΚΕσ ΤΗσ!
- Θα αγωνιστούμε και θα κερδίσουμε και στην υπόθεση της Cepal!
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .

Αποχωρείτε από τη διοίκηση συνδικαλιστικού σωματείου;;;
Παίρνετε «δώρο» ένα λάπτοπ & έναν εκτυπωτή!

Τι;  Δεν το γνωρίζατε;
Και πολύ καλά κάνατε, καθόσον πρόκειται για «επιβληθέν» τρόπον τινά δώρο
από τον κ. Κολλάτο στον εαυτό του! (προφανώς θεώρησε ότι το άξιζε για την
πολυετή... μη-προσφορά του στο Σύλλογο και τους συναδέλφους!)
Μετά το διορισμό νέας, προσωρινής διοίκησης στο Σύλλογο Συνταξιούχων και την
περιπετειώδη παράδοσή του από την απελθούσα διοίκηση εν μέσω προπηλακι-
σμών και χυδαίων ύβρεων από τον κ. Κολλάτο, δυστυχώς τα ευτράπελα που
τον αφορούν δεν έχουν τελειωμό...
Όπως διαβάσαμε σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας του Συλλόγου Συνταξιούχων, η
προσωρινή διοίκηση έχει αποστείλει από τις 18/9/20 εξώδικη πρόσκληση προς
τον κ. Κολλάτο να παραδώσει περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου που κρατά πα-
ράνομα στην κατοχή του! 
Μάλιστα ένα από αυτά τα αντικείμενα είναι ένα λάπτοπ που είχε αγοράσει ο
Σύλλογος, το οποίο διαχειριζόταν ο κ. Κολλάτος αποκλειστικά (μάλιστα αυτό
το λάπτοπ δεν το είδε ποτέ κανείς αφού το κρατούσε σπίτι του...), το οποίο
χρησιμοποιούσε για την εφημερίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων, όπως ισχυρι-
ζόταν. 
Βέβαια, αυτό το λάπτοπ, όπως και ένας έγχρωμος εκτυπωτής, τα οποία αγορά-
στηκαν με τα χρήματα του Συλλόγου και τις εισφορές των συναδέλφων παραμέ-
νουν άφαντα, καθόσον δεν παραδόθηκαν στην προσωρινή διοίκηση και μάλιστα
ο κ. Κολλάτος συνεχίζει να κωφεύει τόσο στο εξώδικο που του απεστάλη, όσο και
στις εκκλήσεις της προσωρινής διοίκησης μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου
Συνταξιούχων. 
Προφανώς, ο κ. Κολλάτος, συνηθισμένος στα πρωτοφανή, υψηλά bonus από τότε
που αποχώρησε από την τράπεζα (όταν και η τράπεζα τον αντάμειψε με 320.000

ευρώ για τις υπηρεσίες που της προσέφερε ως μάρτυρας εναντίον των συ-
ναδέλφων...), θεώρησε ότι πρέπει να συνεχίσει την παράδοση και να πάρει ένα
λάπτοπ ως... bonus αποχώρησης από το Σύλλογο Συνταξιούχων!!!

Να σπάσουμε τα δεσμά της απαξίωσης του συνδικαλισμού
Η χαλαρή διάθεσή όμως, έχει και τα όριά της, γιατί αυτή η υπόθεση δεν είναι κα-
θόλου μα καθόλου αστεία. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα την αναξιοπιστία στην
οποία έχει περιέλθει ο συνδικαλισμός. 
Τέτοιου είδους φαινόμενα και «ιδιοκτησιακές» συμπεριφορές είναι που τον
έφτασαν στο έσχατο σημείο και δυστυχώς η λειτουργία του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της παρακμής: 
Μέσα σε 6 χρόνια σπαταλήθηκαν περίπου 800.000 ευρώ - δίχως μάλιστα
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ για τα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις
μας – και πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να ριχθεί άπλετο φως σε αυτήν την άκρως
απαξιωτική περίοδο λειτουργίας του Συλλόγου Συνταξιούχων. 
Αν εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε με το συνδικαλισμό δεν προχωρήσουμε σε τέ-
τοιες ενέργειες προκειμένου να επικρατήσει η διαφάνεια που τόσο ανάγκη έχουν
οι συνάδελφοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, προκειμένου να αποπεμφθούν
αυτοί που έχουν αμαυρώσει το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι βέβαιο ότι δε θα ξε-
φύγουμε ποτέ από αυτήν απαξίωση και την εσωστρέφεια και θα συνεχίσουμε να
δίνουμε χώρο σε διάφορους τυχάρπαστους σαν τον κ. Κολλάτο να κηλιδώνουν
το όνομά του...

Το «Το «bonusbonus αποχώρησηςαποχώρησης» » του κ. Κολλάτουτου κ. Κολλάτου
από το Σύλλογο Συνταξιούχων!από το Σύλλογο Συνταξιούχων!

φάντασμα της ανασφάλειας λόγω της εκ των πραγμάτων χρονικά πεπερασμένης προ-
οπτικής απασχόλησης στην εταιρεία Cepal!
Όσο για τη συνέχιση του κλάδου πρόνοιας (εφάπαξ), όπως αναφέρεται στη σύμ-
βαση, αποτελεί προϋπόθεση η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, την
οποία βέβαια δε διασφαλίζει κανένας!
Τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προερχομένων από την τέως Ιονική
συναδέλφων δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψιν από την επιχειρησιακή συλλογική
σύμβαση εργασίας, που καταρτίστηκε μεταξύ της Τράπεζας και του εργοδοτικού Συλ-
λόγου, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με το Σωματείο μας.

Όταν έχεις τέτοιους «φίλους»…
Τι να τους κάνεις τους ΕΧΘρουσ!

Και ενώ αυτοί οι σχεδιασμοί της τράπεζας θα έπρεπε να ξεσηκώσουν τους
πάντες, πλην του συλλόγου μας και ορισμένων ακόμα παρατάξεων που στάθη-
καν απέναντι στην αυθαιρεσία της τράπεζας, οι υπόλοιποι σύλλογοι και η οΤοΕ το
αντιμετώπισαν σαν μία διαδικασία κανονικότητας!
Οι εργοδοτικοί σύλλογοι και πρωτίστως ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank ενημέ-
ρωναν τους συναδέλφους με ανακοινώσεις για τη «βελούδινη» μετάπτωσή τους στο
νέο εταιρικό σχήμα και με θριαμβευτικό τόνο για την «επιτυχημένη» (για ποιον;;;;) δια-
πραγμάτευση και συμφωνία με την τράπεζα… Δυστυχώς βέβαια το ρόλο, τη λειτουρ-
γία και τις συνέπειες του συνδικαλισμού του κ. Γκιάτη, τα γνωρίζουμε και τα
έχουμε νιώσει επανειλημμένα «στο πετσί μας», αφού είναι ένα δραματικό φαινό-
μενο που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τόσο εμάς τους Ιονικάριους, όσο και συνολικά το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Εκείνο όμως που προκαλεί την πλέον αλγεινή εντύπωση είναι η στάση της κά-
ποτε κραταιάς συνδικαλιστικής ομοσπονδίας μας, της οΤοΕ – συνώνυμο παλαι-
ότερα των αγωνιστικών διεκδικήσεων και του σεβασμού, ενώ σήμερα παραπέμπει σε
υποχωρητικότητα και αναξιοπιστία – η οποία δυστυχώς παρέμεινε θεατής των εξε-
λίξεων στην Alpha Bank και συνέπλευσε απόλυτα με τον κ. Γκιάτη…
Για ποιο πράγμα, λοιπόν, πανηγυρίζουν ο σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank
και η οΤοΕ συναινεί; Για την κατάπτυστη σύμβαση και τις πιέσεις στους συ-
ναδέλφους να την υπογράψουν; Ή μήπως για την «Ιερά Εξέταση» από την
οποία πέρασαν όσοι συνάδελφοι είχαν το σθένος να αρνηθούν και εν συνεχεία
αποστέλλονταν σε ειδική «επιτροπή» για να τους πείσουν να βάλουν την υπο-
γραφή τους στον εργασιακό και ασφαλιστικό του θάνατο;;;;;
Αν αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες των προστατών του τραπεζικού συνδικαλιστικού
κινήματος, τότε τι να τους κάνουμε τους εχθρούς;;;;

Το υπουργείο Εργασίας στην υπηρεσία της Alpha Bank!
Τα  σ τ ε λ έ χ η  το υ  υ πο υ ρ γ ε ί ο υ  α κ ύ ρ ω σ α ν  α ν α ί τ ι α  τ η ν

τ ρ ι μ ε ρ ή  σ υ ν ά ν τ η σ η  γ ι α  τ η ν  ε ξ ε ύ ρ ε σ η  λύ σ η ς  γ ι α  το υ ς
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο υ ς  πο υ  μ ε τα β ι β ά ζο ν τα ι  σ τ η  C e p a l !

Ο Σύλλογός μας προέβη σε σειρά ενεργειών για να στηρίξει και να προστατεύσει τους
συναδέλφους μας. Μία από αυτές ήταν η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πραγματοποίηση τριμερούς σύσκεψης με τη συμ-
μετοχή στελεχών του Υπουργείου, των Συλλόγων μας και της τράπεζας για τη συμφι-
λιωτική επίλυση των ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της μεταβίβασης των
συναδέλφων μας στη Cepal και της αδιάλλακτης στάσης της τράπεζας. Αρχικά το

Υπουργείο ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, αλλά την προηγούμενη της (διαδικτυακής
ελέω πανδημίας) σύσκεψης, το Υπουργείο μας ενημέρωσε για την αναβολή της για
«έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους», χωρίς να προσδιορίζεται νέα ημερομηνία αυτής!
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες παρασκηνιακές διαδικασίες εκτυλίχθηκαν,
αλλά μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε - και μας δίνει αυτό το δικαίωμα η απα-
ράδεκτη, πρωτοφανής στάση του υπουργείου – ότι το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών υποθέσεων βρίσκεται στην υπηρεσία της Alpha Bank!
Παρά την άμεση διαμαρτυρία μας και το αίτημά μας για εκ νέου ορισμό συ-
νάντησης, το υπουργείο αδιαφόρησε πλήρως, αποτυγχάνοντας βεβαίως να
ανταποκριθεί στις θεσμικές του υποχρεώσεις, έχοντας μάλιστα αναλάβει εν τέλει
αποπροσανατολιστικό ρόλο στην υπηρεσία της Alpha Bank!

Συνάδελφοι,
Εν τέλει, η τράπεζα και αυτή τη φορά ακολούθησε μη νόμιμες και καταχρηστικές
μεθοδεύσεις, ασκώντας αφόρητες πιέσεις στους συναδέλφους μας προκειμένου
ν’ αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Τράπεζα και να προσληφθούν αυθημε-
ρόν από την εταιρεία Cepal υπό την απειλή της ακούσιας μεταβίβασής τους με
τις διατάξεις του π.δ. 178/2002. Υπό την πίεση της ανάγκης τους για εργασία και της
σοβούσας οικονομικής κρίσης, 507 συνάδελφοί μας τραπεζοϋπάλληλοι (μεταξύ των
οποίων 11 αναγκαστικά τοποθετημένοι με το ν. 1648/1986!) υπέκυψαν στις πιέσεις
αυτές της Τράπεζας, παραιτούμενοι από 1.12.2020 και προσληφθέντες αυθημερόν
από την εταιρεία Cepal. Κάποιοι λίγοι αποχώρησαν με τα οικονομικά κίνητρα της εθε-
λουσίας του 2018, που προσφέρθηκαν από την Τράπεζα την τελευταία στιγμή. Εξ
όσων γνωρίζουμε, επτά ήταν οι συνάδελφοί μας, που αρνήθηκαν να παραιτηθούν από
την Τράπεζα και πρόκειται να προσβάλουν δικαστικώς το κύρος της ακούσιας αυτής
μεταφοράς τους στην Cepal.
Kαι πάλι o σύλλογός μας υπήρξε ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας που κοινοποίησε
το ζήτημα στο ελληνικό κοινοβούλιο και τον Τύπο, ζήτησε τριμερή συμφιλιωτική
διάσκεψη από το υπουργείο Εργασίας (το οποίο δυστυχώς απέδειξε με τη στάση
του την πλήρη αδιαφορία για τα εργασιακά δικαιώματα και τη συμπαράταξη με την
τράπεζα) και παρενέβη προσθέτως υπέρ δύο συναδέλφων κατά τη διαδικασία συ-
ζήτησης των αιτήσεών τους ασφαλιστικών μέτρων με αιτήματα προσωρινής διαταγής.
Πληροφορούμε άπαντες προς όλες τις κατευθύνσεις ότι και σε αυτήν την περί-
πτωση θα βρεθούμε μέχρι τέλους δίπλα σε όλους τους συναδέλφους που θα
επιλέξουν το δρόμο του αγώνα! Παρά τις αντίξοες συνθήκες, θα συνεχίσουμε να
στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους συλλογικούς αγώνες και να υποστηρίζουμε τα δίκαια
αιτήματα των εργαζομένων, όπως αυτά των απολυμένων καθαριστριών και των αναγκα-
στικά μεταφερθέντων στη Cepal συναδέλφων μας, από όποια Τράπεζα και αν προ-
έρχονται. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δικαιοσύνη θα λάμψει και θα μας δικαιώσει!
Δυστυχώς, είναι ελάχιστοι σύλλογοι και παρατάξεις που διατηρούν ακόμα ζωντανή
την αγωνιστική τους στάση για την αυθεντική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
συναδέλφων.

Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να καταλάβουν ότι μόνο με μαζική, συμμετοχική,
αλληλέγγυα και αγωνιστική δράση θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας..

Επομένως, ενώπιον της επερχόμενης αντεργατικής λαίλαπας που
έχουν σχεδιάσει οι τραπεζίτες και έχει ήδη ξεκινήσει να δείχνει τα
δόντια της, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του…
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Μ ε λ ί ν αΜ ε λ ί ν α Μ ε ρ κ ο ύ ρ ηΜ ε ρ κ ο ύ ρ η :  1 0 0  χ ρ ό ν ι α α π ό τ η γ έ ν ν η σ η
τ η ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς Ε λ λ η ν ί δ α ς θ ε ά ς

Σ
τις 18 Οκτωβρίου 1920 γεννήθηκε σε ένα χωματόδρομο του Κολωνακίου, στην
οδό Τσακάλωφ 26, σε ένα τετραώροφο σπίτι του 19ου αιώνα, ένα ατίθασο, αλ-
λιώτικο κορίτσι, η Μελίνα Μερκούρη. Η σχέση της με τον παππού της, τον

αγαπητό σε όλους δήμαρχο Σπύρο Μερκούρη, τη διαμόρφωσε. Από μικρή έμαθε
να συναναστρέφεται και να... εντυπωσιάζει κάθε λογής ανθρώπους, από τους πιο
ισχυρούς μέχρι τους πιο ταπεινούς.
Εγγονή του δημάρχου Αθηναίων, κόρη του βουλευτή και υπουργού Σταμάτη Μερ-
κούρη, η Μελίνα μεγάλωσε σε μια οικογένεια πολιτικών, όμως η αγάπη της για το
θέατρο και τον κινηματογράφο την ώθησε αρχικά να στραφεί στην υποκριτική. 
Βέβαια, άλλες ήταν οι προσδοκίες της οικογένειάς της, τόσο από την πλευρά της μη-
τέρας της από την οικογένεια Λάππα, με αδέλφια έναν ναύαρχο κι έναν διπλωμάτη,
όσο και από την άλλη, των Μερκούρηδων. 
Γνωρίζει τον κατά 15 χρόνια μεγαλύτερό της επιχειρηματία Παναγή Χαροκόπο, ο
οποίος ουσιαστικά της προσέφερε διέξοδο στα όνειρά της. Εγκαθίστανται στην οδό
Ακαδημίας 2 και ξεκινά η θυελλώδης κοσμική ζωή της Μελίνας. 
Στα μαύρα χρόνια της Κατοχής, ήταν ίσως η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής της. Η
ίδια ζούσε μια ζωή μέσα στη χλιδή λόγω της οικονομικής επιφάνειας του συζύγου
της, ενώ είναι συχνές και οι αναφορές για ερωτική της σχέση με γνωστό μαυραγο-
ρίτη της εποχής που εκτελέστηκε από τον ΕΛΑΣ (η ίδια μάλιστα με διάθεση αυτο-
κριτικής άφησε υπόνοιες στο βιβλίο της για αυτήν την «ντροπιαστική» σχέση, όπως
τη χαρακτήρισε)... Ωστόσο, εξίσου σημαντικές είναι και οι αναφορές αριστερών αγω-
νιστών της εποχής του ΕΠΟΝ, οι οποίοι έχουν μιλήσει για τη βοήθεια που τους προ-
σέφερε εκείνη την περίοδο.

Μελίνα η καλλιτέχνις
Από το 1938 είχε μπει στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Χάρη στην έντονη
και πληθωρική της προσωπικότητα «μαγνήτισε» από νωρίς τα βλέμματα όσων
έμελλε να εμπνεύσει, ανάμεσα σε αυτούς και ο Ιάκωβος Καμπανέλλης που έγραψε
για εκείνη τη «Στέλλα», έργο που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Μιχάλη
Κακογιάννη. 
Η «Στέλλα» χάρισε στη Μελίνα Μερκούρη διεθνή αναγνώριση  και την υποψηφιό-
τητα για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καν-
νών.

Στις Κάννες ήταν που, το 1955, η Μελίνα συ-
νάντησε τον μετέπειτα σύζυγο και σύντροφο
της ζωής της, Ζυλ Ντασέν. Ήταν διεθνώς ανα-
γνωρισμένος Αμερικάνος σκηνοθέτης, ηθοποιός
και σεναριογράφος, μα πάνω απ’ όλα –σύμ-
φωνα με τη Μερκούρη- ήταν ο άνθρωπος που
την ώθησε προς τη «μοιραία στροφή» στη ζωή,
στην καριέρα και στην ψυχή της.
Το 1965 παντρεύτηκαν και ο Ντασέν τη σκηνο-
θέτησε στις ταινίες «Ποτέ την Κυριακή» (1960),
«Φαίδρα» (1962), «Τοπκαπί» (1964) και «A
Dream of Passion» (1978).
Με το ρόλο, όμως, της Ίλια στην ταινία «Ποτέ
την Κυριακή» (1960), αλλά και τη θεατρική με-
ταφορά του έργου στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα
Μερκούρη απέκτησε πλέον διεθνή φήμη, αφού

μάλιστα της απέφερε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου (η μόνη
Ελληνίδα), το οποίο έχασε απ'την Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1960.
Συνολικά, από το 1957 ως το 1974 η παρουσία της στο αμερικανικό καλλιτεχνικό
στερέωμα ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς πρωταγωνίστησε με τεράστια επιτυχία στο
Μπρόντγουεϊ και ήταν υποψήφια στα θεατρικά βραβεία Τόνυ, στις Χρυσές Σφαίρες
και στα Όσκαρ. 
Παράλληλα είχε σπουδαία πορεία στη δισκογραφία καθώς έχουν κυκλοφορήσει
πάνω από δεκαπέντε δίσκοι της, πέρα από soundtrack ταινιών και θεατρικών πα-
ραστάσεων. Τραγούδησε μεγάλους Έλληνες συνθέτες, Μάνο Χατζιδάκι (με τον οποίο
τους συνέδεε προσωπική φιλία), Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Μαρ-
κόπουλο, Βασίλη Τσιτσάνη, ενώ έδωσε και κορυφαίες ερμηνείες μουσικών έργων
των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Μελίνα, η αγωνίστρια
Η Μελίνα Μερκούρη ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρο-
νης Ελληνικής Ιστορίας, με παγκόσμια εμβέλεια.
Αυτήν ακριβώς την αναγνώριση αξιοποίησε  η ίδια στο εξωτερικό, δίνοντας τον δικό
της αγώνα κατά της ελληνικής δικτατορίας/της χούντας των συνταγματαρχών, οι
οποίοι της αφαίρεσαν την ελληνική
ιθαγένεια.
Η Μελίνα πάλεψε σκληρά για την
ανατροπή της χούντας από το εξω-
τερικό όπου βρισκόταν. Πριν και
μετά τις παραστάσεις της με παθια-
σμένους λόγους κρατούσε ζωντανό το
ενδιαφέρον των ξένων πολιτών και
δημοσιογράφων για την τραγική κα-
τάσταση στην Ελλάδα.
Εμφανίσεις έκανε και στην τηλεόραση,
σε σειρά ντοκιμαντέρ του BBC σε επει-
σόδιο με τίτλο "Η Ελλάδα της Μελί-
νας", από όπου και ο ομώνυμος δίσκος
του Σταύρου Ξαρχάκου, όπως και σε
σίριαλ και εκπομπές στη γαλλική και
τη γερμανική τηλεόραση. Επίσης

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Π ρ ι ν  α π ό  1 0 0  χ ρ ό ν ι α  γ ε ν ν ή θ η κ ε  η

η σπουδαιότερη Ελληνίδα του 20ού αιώνα!

Η ελληνική Πολιτεία ,  100 χρόνια από τη γέννηση της
μοναδικής  και  αξεπέραστης  Μελίνας  Μερκούρη γιορ-
τάζει  τη μνήμη και την κληρονομιά της έχοντας κηρύ-
ξει  το 2020 «έτος  Μελίνας Μερκούρη».  Και  μπορεί  η
κρίση του κορωνοϊού να έπληξε τ ις εκδηλώσεις  προς
τιμήν της, αλλά η λάμψη της και  η τεράστια προσφορά
της στον πολιτισμό – ελληνικό, ευρωπαϊκό και  παγκό-
σμιο – παραμένουν «απρόσβλητες» και ανυπέρβλητες!
Είναι  ο ελάχιστος  φόρος τ ιμής στη Μελίνα –  που μά-
θαμε να την αποκαλούμε με το μικρό της γιατί  με την

απλότητα και  την ευθύτητα που τη διέκριναν τη νιώ-
θαμε ως μία από εμάς  – τη γυναίκα που χαρακτηρί-
στηκε η τελευταία Ελληνίδα θεά,  αλλά δεν
επαναπαύθηκε σε αυτόν τον τίτλο.  Παρά τη διεθνή
αναγνώριση που είχε ως ηθοποιός, η Μελίνα Μερκούρη
σε όλη της τη ζωή έδινε μάχες.  Μάχες εναντίον της δι-
κτατορίας,  αγώνες για την επιστροφή των γλυπτών
του Παρθενώνα,  ενώ χάραξε μια επιθετική πολιτική
πολιτ ιστικής  διπλωματίας  και  δημιούργησε σημαντι-
κούς θεσμούς.

« Δ ε ν  ή τα ν  α π λά  η θ οπο ι ό ς ,  τ ρ α γ ο υ δ ί σ τ ρ ι α
ή  κ α λ λ ι τ έ χ ν η ς .  Δ ε ν  ή τ α ν  α π λά  π ολ ι τ ι κ ό ς ,
ή τ α ν  ό λ α  α υ τ ά  μ α ζ ί  κ α ι  π ο λύ  π ε ρ ι σ σ ό -
τ ε ρ α ,  ή τα ν  η  τ ε λ ε υ τα ί α  Ε λ λ η ν ί δ α  θ ε ά ! »

Με το σύντροφο της ζωής της, 
τον Ζυλ Ντασέν

Στο ρόλο της

Ίλια που της

χάρισε την

παγκόσμ ια

αναγνώριση

και μία υπο-

ψ η φ ι ότ η τα

για Όσκαρ

Από αντιδικτατορική συγκέντρωση στο εξωτερικό :
Κατά τη διάρκεια της χούντας, αγωνίστηκε με
πάθος για την ανατροπή της
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έγραψε και ένα βιογραφικό βιβλίο με τίτλο "Γεν-
νήθηκα Ελληνίδα", του οποίου τα έσοδα από τις
πωλήσεις διατέθηκαν για τον αντιδικτατορικό
αγώνα.
Ο τίτλος του βιβλίου της είναι η υπερήφανη
απάντηση που έδωσε στους δημοσιογράφους
όταν της ζήτησαν να κάνει μία δήλωση για την
αφαίρεση της υπηκοότητάς της από τους συνταγ-
ματάρχες: "Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω
Ελληνίδα".

Μελίνα, η πρέσβειρα 
του Πολιτισμού
Αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της για τη
δημοκρατία, μετά την πτώση της δικτατορίας, η
Μερκούρη συντάχθηκε με το ΠΑΣΟΚ, κατεβαί-
νοντας υποψήφια βουλευτής στη Β’ Πειραιά. Κατά την πολιτική της σταδιοδρομία
υπήρξε η μακροβιότερη υπουργός Πολιτισμού. Η δημοφιλία της ήταν μεγάλη,
τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, ιδιότητα που την αξιοποίησε στο έπακρον,
προς όφελος της Ελλάδας.
Ανάμεσα στις τόσες διεκδικήσεις της, πιο γνωστή ήταν εκείνη για την επιστροφή των
«Γλυπτών του Παρθενώνα» από τη Βρετανία στην Ελλάδα, διεκδίκηση η οποία πα-
ραμένει μέχρι και σήμερα «ανοιχτή».
Όραμά της ήταν μέχρι το θάνατό της η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθε-
νώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Δημιούργησε τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα
για να έρθει το θέατρο στην επαρχία, ενώ δική της έμπνευση ήταν και η δημιουργία
του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Η αυλαία της Μελίνας
Μετά την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1993 ανέλαβε εκ νέου το αγαπη-
μένο της Υπουργείο. Όμως η υγεία της είχε κλονιστεί. Αποχαιρέτησε τους συνεργάτες
της για να φύγει για τις ΗΠΑ (από όπου δεν ξαναγύρισε) υπό τους ήχους των «Παι-
διών του Πειραιά».
Στις 6 Μαρτίου μαθεύτηκε η είδηση του θανάτου της, συγκλονίζοντας τους απαντα-
χού Έλληνες. Για δύο εικοσιτετράωρα, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πέρασαν από
το παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να πουν το στερνό τους αντίο. Στις 10 Μαρτίου,
μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, τα πλήθη τη συνόδευσαν μέχρι την τελευταία της κα-
τοικία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που κη-
δεύτηκε μετά από τριήμερο εθνικό πένθος, με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού και
πιθανώς ήταν η μεγαλύτερη σε συμμετοχή κόσμου κηδεία στη Μεταπολίτευση. 
Ο θάνατός της προκάλεσε πρωτόγνωρες εκδηλώσεις συγκίνησης σε όλο τον κόσμο.
Πολλοί πολιτικοί ηγέτες και σπουδαίες προσωπικότητες της Τέχνης και του Πνεύμα-
τος απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα στην οικογένειά της και στην Ελλάδα. Την
ώρα της κηδείας της τα θέατρα και τα μαγαζιά στο Μπρόντγουεϊ παρέμειναν κλει-
στά, ενώ έσβησαν τα φώτα για ένα λεπτό σε ένδειξη πένθους. 

Και παρόλο που η ίδια φοβόταν –όπως είχε δημόσια πα-
ραδεχτεί –  μήπως οι άνθρωποι σταματήσουν κάποτε
να την αγαπούν, εξακολουθεί να παραμένει αλησμό-
νητη μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια μετά από τον θά-
νατό της και 100 από τη γέννησή της.

Η Μελίνα σήμερα 
Η Μελίνα Μερκούρη εξακολουθεί να δεσπόζει στα πρό-
σωπα που μας απασχολούν ακόμα. Υπήρξε ίσως η πιο
προβεβλημένη γυναικεία προσωπικότητα της σύγχρονης
Ελλάδας, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής διαδρο-
μής της χώρας στη διάρκεια του αιώνα. Έγινε η Μελίνα
των Ελλήνων, η Μελίνα του κόσμου. Και σήμερα η Με-
λίνα είναι από τις φωνές που μας χρειάζονται ολοένα και
περισσότερο. Που συγκινούν και μας υποχρεώνουν να
θυμηθούμε την ίδια μας τη συνείδηση και το χρέος μας. 

Είναι η αυθεντικά μοναδική, η απόλυτη και πρωτοπόρα Γυναίκα που συνδυάζει το
δυναμισμό με την ανθρωπιά και τη γλυκύτητα, το φωτεινό πρόσωπο της Τέχνης, η
γοητευτική προσωπικότητα παγκόσμιας ακτινοβολίας με το ασίγαστο πάθος, η αγω-
νίστρια της Δημοκρατίας, της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και
της ζωής.
Η απώλειά της υπήρξε τεράστια για τον ελληνικό πολιτισμό. Η απουσία της παρα-
μένει αισθητή και μεγάλη. Για αυτό και συνεχίζουμε να τη θυμόμαστε και να τιμούμε
τη μνήμη και την προσφορά της.
Το ετήσιο βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκε το
2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και θα απονέμεται στη μνήμη των αγώνων της
για τον πολιτισμό και την πολιτιστική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εκά-
στοτε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επίσης, η UNESCO έχει ορίσει το Βρα-
βείο πολιτιστικής προσφοράς «Μελίνα Μερκούρη» από το 1997 και ανά δύο
χρόνια δίνεται σε ανθρώπους ή οργανισμούς με σπουδαία δράση στη διάσωση ή
διατήρηση πολιτισμικών μνημείων της ανθρωπότητας. 

Μελίνα, η Ελληνίδα
Η προσωπικότητα και το πάθος της, η καλλιτεχνική και η πολιτική της παρουσία
ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εμπνέουν τους Έλληνες. Και όχι τυχαία. Είχε ψύχωση
με την Ελλάδα, με τους ανθρώπους της, με τον τρόπο ζωής τους, με την ελληνική
θάλασσα, τη γη, τον έρωτα, τον αέρα. Πίστευε ότι πέρα από μια ιστορική χώρα εί-
μαστε και ένας μοιραίος λαός. Ο μόνος επί Γης που ξέρει να γελάει και να κλαίει πραγ-
ματικά.
Ο Κώστας Γαβράς έχει πει χα-
ρακτηριστικά ότι «βασικό χα-
ρακτηριστικό της Μελίνας
ήταν αυτή η ορμή, η ειλικρί-
νεια, το πάθος με το οποίο
πήγαινε προς τα πράγματα.
Είτε επρόκειτο για κινηματο-
γραφικό ή θεατρικό ρόλο, είτε
για συμμετοχή σε πολιτικό
αγώνα, δινόταν σε αυτόν
ολοκληρωτικά.» 
Μία προφητική ρήση της
αείμνηστης Μελίνας: 
“Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδε-
ολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα
θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή. Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό
που λέγεται Αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται Αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι πε-
ρισσότερο από όλα.“
Γιατί η Μελίνα με τη ζωή της μάς έμαθε πόσο σπουδαίο και μεγάλο είναι το να
αφιερώνεσαι και να παλεύεις για την Ελλάδα, για την ιστορία της, για το παρόν
και το μέλλον της.

ΑΘΗΝΑ ΑΝΑσΤΑσΙου
Με την υπ΄ αριθμ. 5222/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συναδέλφισσα Αθηνά έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό της Εντεταλμένης Διευθύνσεως από
1.1.2007 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΕΩρΓΙοσ ΧΕΙΜΑρΑσ 
Με την υπ΄ αριθμ. 5218/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιώργος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2007 και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτό-
κως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-

βης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 600 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δι-
κηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚορΝΗΛΙοσ ΜΑυροσ
Με την υπ΄ αριθμ. 1509/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Κορνήλιος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από
1.1.2004 και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 450 €. Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΙΧΑΛΕΛΗσ ΙΩΑΝΝΗσ
Με την υπ΄ αριθμ. 1137/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2006 και ότι
του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμο-
τόκως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-
βης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 350 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο
δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ ΤΖΕΛΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1123/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συναδέλ-
φισσα Αικατερίνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το
ποσό των 56.036,12 € νομιμοτόκως από 1.5.2012 και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος
Πολυχρονιάδης.

Δικαστικές αποφάσεις

Η Μελίνα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο σύγχρονο

ελληνικό πολιτισμό και παραμένει πραγματικά αξέαχστη
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Κωνσταντίνος Μαρνέζος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 46 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Μαρ-
νέζος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, τη Στα-
δίου – Ομήρου, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση
Γενικών Υπηρεσιών. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα, αλλά
και η πίστη και θέληση για ζωή, αφού ταλαιπωρείτο επί σειρά ετών από σοβαρά
κινητικά προβλήματα. Στη μητέρα του, επίσης συναδέλφισσά μας Σπυριδούλα

Μαρνέζου, την αδερφή του Ιωάννα Μαρνέζου, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Αθανάσιος σωτηρίου
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός μας Αθανάσιος
(Σάκης) Σωτηρίου που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ελευθερούπολης Κα-
βάλας, Αγίου Νικολάου Καβάλας και Πλατείας Κήπου Καβάλας. Τον Σάκη διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και δυστυχώς δεν πρόλαβε να
βγει στη σύνταξη και να απολαύσει αυτήν την περίοδο χαλαρότητας, αφού βρι-

σκόταν σε sabbatical από την τράπεζα. Στη σύζυγό του Ελένη, την κόρη τους Ευτυχία, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννα Τσούτη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 63 ετών η συναδέλφισσά μας Ιωάννα Τσούτη,
η οποία είχε υπηρετήσει στη Σόλωνος, την Ιπποκράτους, τη Διεύθυνση Υπο-
στηρίξεως Δραστηριοτήτων Καταστημάτων και τη Διεύθυνση Υποστηρίξεως Πι-
στοδοτήσεων. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν
πραγματικά ένας δοτικός άνθρωπος που είχε την αγάπη όλων των συναδέλφων

που είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί της. Στο σύζυγό της Δημήτρη, τη μη-
τέρα της Ευαγγελία, τα αδέρφια της Χριστιάνα, Σοφία, Νίκο και Δημήτρη, καθώς και στους οι-
κείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Ηλίας Τριψάνας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας Ηλίας Τριψάνας, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θήβας, Λιβαδειάς και Ορχομενού. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο γιο του Στάθη, καθώς και
στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Γιώργος Παναγιωτάκης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος
Παναγιωτάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Σπάρτη, τη Λάρισα, την Ορεστιάδα
και την Αλεξανδρούπολη. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και
σίγουρα η ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα στα καθήκοντά του ήταν πράγματι
τα χαρακτηριστικά που τον ξεχώριζαν, αλλά και τον έκαναν αγαπητό σε όλους
τους συναδέλφους που είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του. Στη σύζυγό

του Ελένη, το γιο τους Ευάγγελο, τη νύφη τους Βάγια, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νικόλαος Τσάγκας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος Τσάγκας,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο ΤΑΠΙΛΤ, την Πλατεία Μητροπόλεως, τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και το Ίλιον. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η αγαπημένη του ασχολία ήταν η ποί-
ηση και η πεζογραφία και μάλιστα είχε εκδώσει κάποια έργα του. Στον αδερφό
του Βασίλη, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια. 

σταύρος σταύρου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός μας Σταύρος Σταύρου,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Οργάνωσης, τη Διεύθυνση Πληροφο-
ρικής, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Υπολογιστών. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη του, Ιωάννα, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Θεοφάνης Πετρίδης (Πατσιαούρας)
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνάδελφός μας Θεοφάνης Πετρίδης
(Πατσιαούρας) ύστερα από πολυετή αγώνα που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης Διοικητηρίου,
Λαγκαδά, Καλαμαριάς, ΚΥΚ3 και Ταμειακό Κέντρο. Τον Φάνη διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελένη, στην κόρη του Ιφιγένεια,

στον αδελφό του και επίσης συνάδελφό μας Νίκο Πατσιαούρα, καθώς και στους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιάννης Βαϊλάκης 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Βαϊλάκης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Μητροπόλεως και ως διευθυντής στα
καταστήματα Αχαρνών, Παγκρατίου, Αμαρουσίου, Μενιδίου και Περιστερίου.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Βαρβάρα,
τα παιδιά τους Αναστασία, Δημήτριο, Λουκά και στους οικείους του εκλιπόντος
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γεώργιος Ζερβόπουλος
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός μας Γεώργιος
Ζερβόπουλος που είχε υπηρετήσει στο κατάστημα του Ναυπλίου. Τον διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν αγαπητός στους συναδέλφους
που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του. Στη σύζυγό του Αγριππίνα, το
γιο τους Ευάγγελο, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα

βαθιά μας συλλυπητήρια.

Άννα Διογένη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών η Άννα Διογένη, σύζυγος του αείμνη-
στου Νικόλαου Διογένη (Κεντρικό, Μαρούσι, Διεύθυνση Επιθεώρησης, Γραφείο
Διοίκησης και ως διευθυντής στο Χαλάνδρι, τον Άλιμο, του Ζωγράφου, την Πλα-
τεία Βάθης, τη Διεύθυνση Προσωπικού και τη Διεύθυνση Εργασιών και Κατα-
στημάτων, ενώ είχε διατελέσει και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Ειδικός

Σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας). Τη διέκριναν το ήθος και η συνέπεια, ενώ βέβαια είχε δημι-
ουργήσει μία αυθεντική οικογένεια της Ιονικής, αφού και η μία τους κόρη, η Παναγιώτα, υπηρέ-
τησε στην τράπεζα (Νέα Φιλαδέλφεια, Στουρνάρη, Αχαρνών, Άνω Πατήσια). Στις δύο κόρες της,
την Παναγιώτα και την επίσης συναδέλφισσα από την Εμπορική Τράπεζα, Ιωάννα, καθώς και

στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννης Κουνδουράκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Κουνδου-
ράκης, οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Ιπποκράτους, τη Μητροπόλεως,
το Παγκράτι και το Περιστέρι. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα. Στη σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά τους, την επίσης συναδέλφισσα Σοφία,
την Ευρύκλεια και τον Λυκούργο, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Αδαμάντιος Ζαΐρης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνάδελφός μας Αδαμάντιος Ζαΐρης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Άνδρου. Τον διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Δέσποινα, το γιο τους Λεωνίδα, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

στέφανος ρίβανς 
Ο Στέφανος Ρίβανς δεν είναι πια μαζί μας αφού έφυγε για το αιώνιο ταξίδι σε ηλι-
κία 87 ετών. Ο Στέφανος διακρινόταν από το ήθος, τη συνέπεια, την εργατικότητα
και την αποτελεσματικότητά του, αλλά βέβαια είναι γνωστός σε όλους τους συ-
ναδέλφους για την ξεχωριστή του προσωπικότητα και το ανεξίτηλο στίγμα που
άφησε στην τράπεζα μέσα από τη σημαντική και απόλυτα καθαρή πορεία που
διέγραψε, αφού ξεκινώντας από χαμηλά και αφού υπηρέτησε επί σειρά ετών στο

Κεντρικό και τη Διεύθυνση Επιθεώρησης, έφτασε στα ανώτατα αξιώματα της τράπεζας, διατε-
λώντας με μεγάλη επιτυχία διευθυντής στη Διεύθυνση Επιθεώρησης, τη Διεύθυνση Προσωπικού,
τη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων, ενώ στο τέλος της σταδιοδρομίας του διετέλεσε και Ανα-
πληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ιονικής Τράπεζας.
Δεδομένων των σημαντικών θέσεων που ανέλαβε στην τράπεζα, ο Στέφανος είχε κληθεί να δια-
χειριστεί σωρεία απαιτητικών θεμάτων και καταστάσεων που αφορούσαν το σύνολο του προσω-
πικού και παρ’ όλα αυτά, όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του δεν έχουν
παρά καλά λόγια να πουν για την πορεία και τη λειτουργία του και σίγουρα αυτό αποτελεί από
μόνο του ένα μοναδικό επίτευγμα! 
Ο εκλιπών ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος του διαλόγου και της συνεννόησης που προσπα-
θούσε και κατόρθωνε να συγκεράσει τις αντικρουόμενες απόψεις με γνώμονα την προστασία των
συναδέλφων, αλλά και την αποτελεσματικότητα και επιτυχία της τράπεζας, κερδίζοντας επάξια το
σεβασμό και την αγάπη τόσο των υπαλλήλων όσο και των ανώτερων στελεχών.
Εκτός βέβαια της σταδιοδρομίας του στην τράπεζα ως ένα εξέχον μέλος της Ιονικής Οικογένειας,
ο Στέφανος ήταν παράλληλα ένας επιτυχημένος οικογενειάρχης, αφού με τη σύντροφο της ζωής
του, τη σύζυγό του Ελένη, απέκτησαν δυο γιους, τον Μάριο, που υπηρέτησε στη Διεύθυνση Τε-
χνικής Υπηρεσίας, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει μία διαφορετική σταδιοδρομία στο εξωτερικό
και τον Ροβέρτο που επίσης έχει ακολουθήσει μία επιτυχημένη πορεία στην τράπεζα αφού σήμερα
είναι Υποδιευθυντής Επιθεώρησης. Όταν μάλιστα οι γιοι του τού χάρισαν τα αγαπημένα του
εγγόνια (ο Μάριος τη Μιλένα, την Κορίνα, τον Μάξιμο, τον Στέφανο και τον Αλέξανδρο και ο Ρο-
βέρτος τον Κάρολο – Μηνά), ολοκληρώθηκε η οικογενειακή του ευτυχία και ο ίδιος καμάρωνε για
τη σπουδαία «κληρονομιά» που είχε δημιουργήσει.
Ο Στέφανος τον τελευταίο χρόνο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς ωστόσο να χάνει
το ενδιαφέρον και την αγάπη του για την Ιονική Οικογένεια. Ο ίδιος ερχόταν συχνά σε επαφή με
το Σύλλογό μας και ρωτούσε για τις εξελίξεις, αλλά και για να μαθαίνει τα νέα των συναδέλφων με
τους οποίους είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην κοινή εργασιακή τους πορεία. 
Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τελευταία είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές αστειευόμενος
προς τους συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Γιάννη Χρυσικό, τους εφιστούσε την προ-
σοχή ότι ήθελε έναν «πολύ καλό επικήδειο λόγο», για όταν θα ερχόταν αυτή η θλιβερή στιγμή.
Δυστυχώς τούτο δεν κατέστη δυνατόν γιατί λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού, αλλά και επιλο-
γής των οικείων του, η εξόδιος ακολουθία του έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 8/9,
στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. 
Η απώλεια του Στέφανου Ρίβανς έκανε φτωχότερη την Ιονική Οικογένεια, αφού υπήρξε ένα ση-
μαντικό στέλεχος της τράπεζας που υπηρέτησε με αυταπάρνηση και πίστη τα ιδανικά της Ιονικής
και κατόρθωσε με την ξεχωριστή του προσωπικότητα να κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό και να
κάνει μόνο φίλους.
Η πορεία του Στέφανου Ρίβανς στην τράπεζα και τη ζωή του αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
και οικοδόμησε την υστεροφημία του, αφού είναι βέβαια ότι όλοι οι Ιονικάριοι θα τον θυμόμαστε
για πάντα και αυτή βεβαίως είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε να του αποδώσουμε.

Δημήτρης Δαπόντε
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης (Μίμης)
Δαπόντε, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης και
την Περιφερειακή Διεύθυνση Βόρειας Ελλάδας. Τον Μίμη διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα και βεβαίως ήταν μία ιδιαιτέρως ενεργή, δυναμική
και πολυσχιδής προσωπικότητα που κινητοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της δη-
μόσιας ζωής, έχοντας μάλιστα διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου της Ιονι-

κής. Βέβαια, το μεγάλο πάθος του Μίμη, αλλά και ο τομέας στον οποίο διέπρεψε ήταν η
καλαθοσφαίριση και ιδιαίτερα ο αγαπημένος του ΠΑΟΚ, του οποίου ηγήθηκε στο πρώτο πρωτά-
θλημα του συλλόγου το 1959 (πρώτος τίτλος μάλιστα σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα για το
σύλλογο) και ως αρχηγός του σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή! Επί σειρά ετών διετέλεσε αρ-
χηγός της ομάδας καλαθοσφαίρισης του ΠΑΟΚ και έμεινε κοντά στην ομάδα μέχρι την τελευταία
του πνοή, με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται μία από τις «σημαίες» του μεγάλου συλλόγου της
Θεσσαλονίκης. Στη σύζυγό του Δέσποινα, την κόρη του Μαργαρίτα, καθώς και στους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Διονυσία
Πασπάτη –
Παπαϊωάννου
Έφυγε από
κοντά μας σε
ηλικία 90 ετών
η συναδέλ-

φισσά μας Διονυσία (Σάσα για
τους οικείους της) Πασπάτη –
Παπαϊωάννου, η οποία είχε
υπηρετήσει στο Κεντρικό, τα
Χανιά και τους Αμπελοκήπους.
Τη διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στο σύ-
ζυγό της Γεώργιο, το γιο τους
Αντώνη, καθώς και στους οι-
κείους της εκλιπούσης εκφρά-
ζουμε 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
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Γιαννόπουλος Γιάννης, Δούκα Πέγκυ, Κυριαζής Γιάννης, Μπαβέλα
Ελένη, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος, Σωτήρχου
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