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Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

Α.Π. 2 

 

 

Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Κοιν.   Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη 

 

Θέμα : Είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών της ALPHA BANK για τη 

συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα 

 

Κύριοι,  

Καλωσορίζοντας το νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, του 

ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του έχοντας ως γνώμονα τα συμφέροντα των εκατομμυρίων 

εργαζομένων και ασφαλισμένων και με την παρούσα θέλουμε να του επισημάνουμε την εκκρεμή υπόθεση 

της είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών της ALPHA BANK για τη συμπλήρωση του 

εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα.  

Η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο απερχόμενος 

Υπουργός έχουν ψηφίσει φωτογραφική τροπολογία για την απαλλαγή της ALPHA BANK από 

υποχρεώσεις καταβολής πολλών εκατομμυρίων ευρώ λόγω καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών 

και προσθέτων τελών προς τον κλάδο πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Ιονικής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ) που 

έχει ήδη ενταχθεί – μέσω του ΕΤΕΑΕΠ – στον e-ΕΦΚΑ.  

Το έτος 2005 η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ (Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας) με 

καταλογιστικές πράξεις, επέβαλε στην εργοδότρια τράπεζα την υποχρέωση να καταβάλει στον κλάδο 

πρόνοιας (εφάπαξ) ποσό 21 εκατ. ευρώ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετα τέλη 

παρελθόντων ετών.  

Η τράπεζα άσκησε προσφυγές κατά των καταλογιστικών πράξεων και με απανωτές αναβολές που 

ζητούσε παρελκυστικά, επειδή, δήθεν, θα τακτοποιούσε την υποχρέωσή της προς τον Κλάδο Πρόνοιας 

του ΤΑΠΙΛΤ, φτάσαμε στο 2019 και το 2020 στην έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που την υποχρέωσαν στην άμεση καταβολή του ποσού 21 εκατ. ευρώ πλέον 

τόκων, συνολικά 25 εκατ. ευρώ περίπου (εκ των οποίων τα 2 εκατ. αφορούν δύο πρόσφατες αποφάσεις 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Η τελευταία δικαστική ενέργεια της ALPHA BANK ήταν η άσκηση 

αναιρέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αποφάσεων του Εφετείου, οι 

οποίες απορρίφθηκαν.  

Το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ το 2012 δεν έλαβε υπ’ όψη το ποσό της οφειλής της ALPHA BANK 21 εκατ. ευρώ, 

επειδή ήταν τότε επίδικο, με αποτέλεσμα ο νόμος Βρούτση να απομειώσει το εφάπαξ των εργαζομένων 

της πρώην Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας κατά 41,17%. Για το λόγο αυτό τα 25 εκατ. ευρώ που θα πρέπει τώρα 

να εισπράξει ο e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να διατεθούν για τη συμπλήρωση του εφάπαξ βοηθήματος των 

συνταξιούχων και εργαζομένων της πρώην Ιονικής, το οποίο εξακολουθεί μειούμενο και με το Νόμο 

Κατρούγκαλου λόγω ελλείμματος, το οποίο έλλειμμα δεν υφίσταται πλέον με την είσπραξη των 25 εκατ. 

ευρώ.  



Εν τούτοις, η ALPHA BANK, επί των ημερών του τέως πλέον υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση και του 

Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ (για τον οποίο κατήργησε ακόμη και το ασυμβίβαστο 

τοποθέτησης μέλους Δ.Σ. όταν κατέχει ταυτόχρονα και υπηρεσιακή σχέση με το Φορέα), πέτυχε να 

εξασφαλίσει φωτογραφικές διατάξεις τροπολογιών και αιτιολογικών εκθέσεων προκειμένου να απομειώσει 

την οφειλή της κατά 15 περίπου εκατ. ευρώ! 

Με μια ματιά στις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του Ν.4611/2019 και του άρθρου 26 του Ν.4659/2020 

(συν.1) και στην αιτιολογική έκθεση (συν.2), μπορεί ο καθένας να διακρίνει τις πρωτοφανείς διεργασίες 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ που ευνοούν ευθέως την ALPHA 

BANK. Επίσης, από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 26 του Ν.4659/2020 προκύπτει αυθαίρετη 

ερμηνεία σε βάρος των συμφερόντων του Ταμείου και η οποία είναι και αντίθετη από τη γραμματική 

διατύπωση του άρθρου 8 του Ν.4611/2019. Εντύπωση μάλιστα μας προκαλεί ότι ο αρμόδιος Υποδιοικητής 

που οφείλει να 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, αν υπάρχουν, προσφεύγει ο ίδιος ο 

Φορέας, σε μία ενέργεια που είναι βεβαίως αντίθετη με το έννομο και οικονομικό συμφέρον του Φορέα και 

συνεπώς των ασφαλισμένων του! (βλ. την υπ’αριθμ. 16/29.9.20 «Ανοιχτή επιστολή» του Συλλόγου μας 

προς το Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και την από 30.9.20 σχετική ανακοίνωσή μας «Έβαλαν το λύκο να 

φυλάει τα πρόβατα!»). 

Επιπλέον, για να καταδείξουμε το μέγεθος του εμπαιγμού της Alpha Bank εις βάρος των εργαζομένων της 

πρώην Ιονικής, στον οποίο δυστυχώς σήμερα συμμετέχει και η κυβέρνηση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε 

ότι το 2003, εν όψει της ένταξης του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ, η Alpha Bank ανέλαβε την 

εγγυητική ευθύνη για τη χορήγηση πλήρους εφάπαξ σύμφωνα με το καταστατικό του κλάδου πρόνοιας 

του ΤΑΠΙΛΤ στους υπαλλήλους της πρώην Ιονικής. Τούτο δε διότι η ALPHA BANK δεν ενέταξε, ως όφειλε, 

τους υπαλλήλους της Ιονικής στο ταμείο της Πίστεως και επιπλέον στο ΤΑΠΙΛΤ δε θα ασφαλιζόταν κανένας 

νέος υπάλληλος, ενώ το εργοδοτικό ασφάλιστρο λόγω της ένταξης του κλάδου  σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο 

ΙΚΑ θα μειωνόταν – όπως κι έγινε από 1/5/2004 – από 40,5% σε 13,33%. Όμως, μετά το Νόμο Πετραλιά 

το 2008 που ο κλάδος πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, η ALPHA BANK έπαψε να 

εγγυάται το εφάπαξ των υπαλλήλων της Ιονικής επειδή τάχα ο κλάδος πρόνοιας έπαψε να είναι αυτόνομος 

και ακολούθως μετέφερε τα προβλεπόμενα στον ισολογισμό της κονδύλια για το εφάπαξ των υπαλλήλων 

της Ιονικής, στο ταμείο της Πίστεως. Στη συνέχεια, το 2013, η ALPHA BANK, με τα λεφτά που είχε 

συσσωρεύσει στο ταμείο της Πίστεως, χορήγησε προκαταβολικά το εφάπαξ  - ύψους έως 180.000 ευρώ - 

στους προερχόμενους από την Πίστεως υπαλλήλους, με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας και την 

αιτιολογία ότι επιστρέφονται εισφορές πλέον αποδόσεων στους υπαλλήλους της πρώην Πίστεως, οι οποίοι 

σημειωτέον ουδέποτε είχαν καταβάλει εισφορές στο ταμείο για το εφάπαξ.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τις οικονομικές υπηρεσίες του πρώην ΕΤΕΑΕΠ να ζητήσουν από το ΚΕΑΟ 

να εισπράξει το ποσό των περίπου 25 εκατ. ευρώ.  

Επίσης, καλούμε το νέο Υπουργό να δρομολογήσει τις διαδικασίες προκειμένου να διατεθεί αυτό το ποσό 

για τη συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική – Λαϊκή Τράπεζα, όπως δικαιούμαστε, 

και να αναθέσει στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς αυτό, ώστε 

εν συνεχεία να γίνουν και οι απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις.  

Ελπίζουμε σε άμεση ανταπόκριση του νέου Υπουργού και είμαστε βεβαίως στη διάθεσή του να τον 

συναντήσουμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της υπόθεσης.  

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 

Συν. 1: Άρθρα 4 και 8 του Ν.4611/2019 & Άρθρο 26 του Ν.4659/2020 

Συν. 2: Αιτιολογική έκθεση Άρθρου 26 του Ν.4659/2020 

 

http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CF%85%CF%80%E2%80%99-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC.-16-29.9.20-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-e-%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%91-%CE%BA.-%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B7.pdf
http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CF%85%CF%80%E2%80%99-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC.-16-29.9.20-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-e-%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%91-%CE%BA.-%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B7.pdf
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