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Πρόσφατα ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ κ. Σταύρος
Κούκος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την
ενεργό συνδικαλιστική δράση με μία επι-
στολή, στην οποία εν ολίγοις ευχαριστεί εχ-
θρούς και φίλους. Αν και είθισται όταν
αποχωρεί κάποιος αξιωματούχος από το λει-
τουργικό του καθήκον – και δη υψηλόβαθμος
– οι φιλοφρονήσεις και οι αβρότητες να… δί-
νουν και να παίρνουν, εγώ, με αφορμή αυτήν
την παραίτηση και καθώς προσωπικά υπη-
ρετώ το συνδικαλιστικό, τραπεζικό κίνημα
εδώ και 40 χρόνια, δράττομαι της ευκαιρίας
να αναφερθώ στην ολοκληρωτική απαξίωση
της ΟΤΟΕ (η οποία έλαβε… αποκρουστικές
διαστάσεις ιδιαίτερα την περίοδο της προ-
εδρίας του κ. Κούκου). 

Ό
πως έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν, το
μόνο που έχει απομείνει πλέον από την πάλαι
ποτέ κραταιά ΟΤΟΕ είναι… η πινακίδα στα

γραφεία της να μας θυμίζει την ύπαρξή της… Ο Σύλ-
λογός μας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην αδρά-
νεια και αναποτελεσματικότητα (και ίσως
απροθυμία;; ) της ΟΤΟΕ να αγωνιστεί για τα εντει-
νόμενα θέματα που αντιμετωπίζουν τη νέα χιλιετία
οι τραπεζοϋπάλληλοι, τα οποία βέβαια κορυφώθη-
καν – και έπεται θλιβερή συνέχεια – τη δεκαετία της
κρίσης. 

Εξ άλλου, η… ανυπαρξία της εξαφανισμένης Ομο-
σπονδίας και του Προέδρου της έγιναν σαφείς πολύ
πρόσφατα, στις εξελίξεις σχετικά με τη Cepal (και όχι
μόνο), όπου όχι απλά δεν κατάφεραν να ανταποκρι-
θούν στο ρόλο τους ως προστάτες των συναδέλφων,
αλλά στην ουσία άφησαν ασύδοτη την εργοδοσία να
επιβάλει όλα της τα θέλω. Και δυστυχώς δεν επρό-
κειτο για μία κακή παρένθεση, αλλά για τη φυσιολο-
γική συνέχεια και επιστέγασμα της πρακτικής της
προεδρίας του κ. Κούκου στην ΟΤΟΕ.

Βέβαια, ο κατήφορος είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια
πριν την προεδρία του κ. Κούκου, όταν συμπερι-
φορές και πρακτικές υποβάθμισαν τη συνδικαλι-
στική δράση, απομάκρυναν την Ομοσπονδία από
τη βάση της και την κατέστησαν αποκρουστική και
αναξιόπιστη απέναντι στα μέλη της, τους χιλιάδες
τραπεζοϋπαλλήλους.

Το πείραμα και το τερατούργημα
Η κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί στην ΟΤΟΕ
είναι συνέπεια του «πειράματος» που εξελίχθηκε

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ η

συνέχεια   σελ. 2

σελίδα 7

Γ ι α τ ί έ π α ψ ε ς
Ο Τ Ο Ε ν α  θ υ μ ί ζ ε ι ς . . .

σελ. 3 σελ. 8-9

Α φ α ι ρ έ θ η κα ν ο ι α λ χ η μ ε ί ε ς ,  
ε πα ν ή λ θ α ν ο ι ά δ ι κ ε ς κ ρ α τ ή σ ε ι ς !

“Μπρος - πίσω” και παλινωδίες Κυβέρνησης
& e-ΕΦΚΑ σε βάρος των συνταξιούχων

σελίδες 4-5

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από πα ράταση σε  παράταση ο  επανυπολο-
γ ισ μό ς  &  τα  α να δρο μ ι κ ά  γ ι α  όσο υς  έχουν
π ερ ισσότερα από  30  έτη  ασφάλισης

Σε ετοιμότητα να διεκδικήσουμε το συνυπολογισμό
στις ανταποδοτικές συντάξεις μας των εισφορών
μας από το σύνολο των αποδοχών μας

Συνυπολογισμός στη σύνταξη των 
επιπλέον ετών ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ

σελίδες 6-7

σελίδα 11

σελίδα 9

Απεστάλη η πρώτη προ-
σφυγή εκ μέρους της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια
γ ι α  τ ι ς  μ ν η μ ο ν ι α κ έ ς
περικοπές των συντάξεων

Αλήθειες χωρίς περιστροφές 

Παράταση κατάθεσης ετήσιων 
δικαιολογητικών μέχρι 31 Μαρτίου

Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών
του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον
e-ΕΦΚΑ έχει οδηγήσει στην πλήρη
αδυναμία εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων συναδέλφων μας με
απόλυτη ευθύνη του υπερταμείου! 
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Συνέχεια από σελ. 1

τη δεκαετία του ‘90 με το «συνδικαλισμό τύπου Γκιάτη», δηλαδή την απώλεια
των αγωνιστικών χαρακτηριστικών και τον εναγκαλισμό με την εργοδοσία, με
αποτέλεσμα ένα τερατούργημα που έκτοτε αποτελεί το μακρύ χέρι των τραπεζών. 

Το πείραμα αυτό σχεδιάστηκε, στηρίχθηκε και υλοποιήθηκε βεβαίως από την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών, αφού εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί άριστα τα συμφέροντά τους
(σε αντίθεση με αυτά των εργαζομένων), όπως αποδείχθηκε περίτρανα με τις διαρκείς
αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εν τέλει την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας
στον κλάδο μας. 

- Το σκάνδαλο της ανακεφαλαιοποίησης
Υπενθυμίζω ότι στην αρχή της δεκαετίας της κρίσης, την εποχή της αβεβαιότητας και
της κατάρρευσης, τέθηκε το ζήτημα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Όταν
μάλιστα ο τότε Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παναδρέου τόλμησε να μιλήσει για κρα-
τικοποίηση, εξυγίανση και εκ νέου ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, πο-
λεμήθηκε λυσσαλέα από τις δυνάμεις που έβλεπαν με αυτήν την προοπτική να
υποβαθμίζονται τα συμφέροντά τους, οδηγώντας τελικά στην καθαίρεσή του.

Δυστυχώς, τότε η ΟΤΟΕ πέταξε χωρίς
ντροπή το προσωπείο της και
συντάχθηκε με την Ένωση Ελληνι-
κών Τραπεζών που απέρριπτε μετά
βδελυγμίας οποιαδήποτε αναφορά
σε «κρατικοποίηση». Το αποτέλεσμα
της όλης υπόθεσης βέβαια ήταν το
βάρος της ανακεφαλαιοποίησης να το
επωμιστεί ο ελληνικός λαός και η πο-
λυπόθητη εξυγίανση των τραπεζών να
μην έρθει ποτέ!

- Απομακρυσμένη από τη
βάση της και τις… εξελίξεις
Και για να μην κατηγορηθώ ως μετά
Χριστόν προφήτης, υπενθυμίζω τις συ-
νεχείς αναφορές του Συλλόγου μας
στην ανεπάρκεια και ακαταλληλό-
τητα της σύγχρονης αυτής έκδοσης
της ΟΤΟΕ να ανταποκριθεί στα σημε-
ρινά προβλήματα των συναδέλφων
μας, που εξ άλλου έβαλαν και το Σύλλογο Εργαζομένων (ΣΥΙΛΤΕ) σε περιπέτειες, όταν
πριν περίπου 4 χρόνια ο κ. Κούκος και οι «σύμβουλοί» του επιχείρησαν να αμαυρώ-
σουν το όνομα του ιστορικού Συλλόγου μας – αλλά έλαβαν την απάντησή τους από
τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, ας μη θεωρηθεί ότι το πρόβλημα που θέτω έχει να κάνει με
κάποια εκδικητική, προσωπική αντιπαράθεση. Η πραγματικότητα είναι στυγνή:  

Ήδη, ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων σε σχέση με τη δεκαετία του ‘80 έχει
μειωθεί κατά 70% κι έτσι όπως βαδίζουν οι εξελίξεις, αν δεν υπάρξει συσπείρωση στη
βάση και χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση, είναι βέβαιο ότι το επάγγελμα του τρα-
πεζοϋπάλληλου θα αποτελέσει… μουσειακό είδος. 

Δυστυχώς, την κρίσιμη περίοδο που μεταβαλλόταν ο ρόλος και ο χαρακτήρας
των τραπεζών, η ΟΤΟΕ κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες,
βρέθηκαν εντελώς απροετοίμαστες και απέτυχαν να συνειδητοποιήσουν το μέ-
γεθος των αλλαγών και το σαρωτικό κύμα που ήταν προ των πυλών. Αποτέλεσμα:
χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια των… τραπεζοϋπαλλήλων, ενώ βέβαια οι συνδικαλι-
στές φρόντισαν (με το αζημίωτο) να κρατήσουν για εαυτούς τις συνδικαλιστικές
απαλλαγές, προκειμένου να περνούν αβασάνιστα την ώρα τους χωρίς να τους απα-
σχολούν όσα εξελίσσονταν. Όμως αυτή η πρακτική, όπως ήταν φυσικό, έκανε τους
συναδέλφους να γυρίσουν την πλάτη στο συνδικαλισμό, συμβάλλοντας στα δεινά που
επακολούθησαν.  

Και βέβαια οι δυστοπικές προβλέψεις για το μέλλον του επαγγέλματός μας, έπαψαν
πλέον να αναφέρονται στο μέλλον και είναι πια πραγματικότητα στο τώρα.... Η χα-
ριστική βολή για τους εργαζόμενους στις τράπεζες ήταν οι πρόσφατες μαζικές
μετακινήσεις 600 έως 1.000 εργαζομένων ανά τράπεζα για να στελεχώσουν εται-
ρείες που θα διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια. Αυτοί οι συνάδελφοί μας (θα επα-
κολουθήσουν κι άλλοι βεβαίως) απώλεσαν εν μία νυκτί την ιδιότητα του
τραπεζοϋπαλλήλου, απώλεσαν τα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματα και
οδηγήθηκαν σε εταιρείες που οι εργασίες και ο κύκλος λειτουργίας τους δεν είναι απε-
ριόριστου χρονικού ορίζοντα, με συνέπεια να τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο το εργασιακό
τους μέλλον. 

Σε αυτό το μείζον θέμα η ΟΤΟΕ έλαμψε δια της απουσίας της! Όχι μόνο ήταν εκ-
κωφαντικά απούσα, όχι μόνο παρακολουθούσε τις εξελίξεις αμέριμνη και παθητικά,

αλλά βρέθηκε να πανηγυρίζει κιόλας για τις «επιτυχίες» της; Πιθανώς όντως κάποιοι
στην ΟΤΟΕ να θεώρησαν τη στάση της επιτυχημένη, αφού πράγματι εξυπηρετήθηκαν
με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα όσων τους στηρίζουν φανερά ή πίσω από τις
κουρτίνες… Ωστόσο, καταβαραθρώθηκαν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συ-
ναδέλφων μας. Εξ άλλου, όπως χαρακτηριστικά είχαμε τονίσει και σε ανακοίνωση του
Συλλόγου μας, όταν έχεις τέτοιους φίλους… τι να τους κάνεις τους εχθρούς!

Απαραίτητη «ένεση», αλλά ο κίνδυνος 
«κατάρρευσης» παραμένει
Μπορεί στη σημερινή εποχή της εκμηδένισης να έχουν αλλοιωθεί και αλλοτριωθεί τα
πάντα, να έχουν καταρρεύσει ιδεολογίες και συνειδήσεις, αλλά αυτό που προέκυψε
στην ΟΤΟΕ, δεν μπορώ προσωπικά – όπως και πολλοί συνάδελφοι -  να το αποδεχτώ.
Δεν μπορεί μία Ομοσπονδία που ήδη προπολεμικά και στη συνέχεια, αποτέλεσε
σε πολλές περιπτώσεις υπόδειγμα συνδικαλιστικής δράσης (εννοείται με τα λάθη
και τις παραλείψεις της) και είχε στο ενεργητικό της μεγάλες επιτυχίες που κατο-

χύρωσαν τα δικαιώματα των
τραπεζοϋπαλλήλων, που προ-
ώθησαν τα συμφέροντά τους,
που αποτέλεσαν ασπίδα προστα-
σίας και ουσιαστικά εξύψωσαν το
επάγγελμά μας ως ένα από τα
πλέον αξιοσέβαστα στην ελλη-
νική κοινωνία, να βρίσκεται σή-
μερα σε αυτήν την τραγική
κατάσταση και να διοικείται από
ανθρώπους που στη συντριπτική
τους πλειονότητα είναι κατώτε-
ροι των περιστάσεων ή εξυπηρε-
τούν αλλότρια συμφέροντα. 

Η σημερινή ΟΤΟΕ θυμίζει μία νεο-
κλασική κατοικία που έχει εγκατα-
λειφθεί στην τύχη της, δεν
ενδιαφέρεται κανένας να τη στηρί-
ξει και να την επισκευάσει και μοι-
ραία θα έρθει η κατάρρευση.

Άλλωστε στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα στους τραπεζοϋπαλλήλους και αποτελεί
μία θλιβερή ανάμνηση για όσους έχουν ζήσει αρκετά χρόνια το επάγγελμά μας και
την πορεία των εξελίξεων.

Οι εξελίξεις στη διάδοχη κατάσταση παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αφού ο κ. Γιώργος
Μότσιος που ανέλαβε την προεδρία είναι ένα έντιμος συνδικαλιστικής με πολυετή
εμπειρία και βεβαίως του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.
Ωστόσο, δε διατηρούμε ψηλά τις ελπίδες μας για θεαματικές αλλαγές, καθόσον το
πρόβλημα στην ΟΤΟΕ δεν εστιάζεται απλά στα πρόσωπα, αλλά στον πυρήνα της
λειτουργίας της και της κατεύθυνσης που έχει πάρει τις τελευταίες δεκαετίες, μα-
κριά από τη βάση της, τους συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους και όσους εργάζονται
για τις τράπεζες… 

Οργάνωση στη βάση για να 
περισώσουμε ό,τι προλαβαίνουμε
Πέραν της ΟΤΟΕ, δυστυχώς είναι μία πικρή αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρος του συνδι-
καλισμού έχει καταστεί απολύτως αναξιόπιστο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα οι… τελευ-
ταίοι των Μοϊκανών που μαχόμαστε πιστά για τα δικαιώματα των συναδέλφων.
Ελπίζω και πιστεύω ότι η συνεχής οπισθοδρόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων δη-
μιουργεί τις συνθήκες για την αναζωπύρωση των αυθεντικών διεκδικήσεων και
επομένως θα γεννήσουν και τους κατάλληλους ανθρώπους που σε συνδυασμό με την
αφύπνιση της βάσης θα εκτινάξουν και πάλι το συνδικαλισμό, ώστε με αργά και σο-
βαρά βήματα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανακτήσει
συν τω χρόνω την αξιοπιστία και τη δυναμική που αρμόζει σε ένα συνδικαλιστικό κί-
νημα που παλεύει με τα «λιοντάρια».

Σας καλώ τον καθένα ξεχωριστά να στηρίξετε αυτή τη διαδικασία, να επαναφέ-
ρετε στις μνήμες σας τις ημέρες των συλλογικών διεκδικήσεων και να συμμετά-
σχετε σε αντίστοιχα εγχειρήματα. Είναι ο μόνος εναλλακτικός δρόμος σε σχέση με
όλους τους άλλους που οδηγούν στον γκρεμό…

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

Γ ι α τ ί έ π α ψ ε ς  Ο Τ Ο Ε ν α  θ υ μ ί ζ ε ι ς . . .
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Σ
ας ενημερώνουμε ότι πλέον δε
λειτουργεί η υπηρεσία του τα-
μείου υγείας, η οποία απέδιδε

τα έξοδα κηδείας των θανόντων
συνταξιούχων συναδέλφων μας
στους επιμελητές της κηδείας, μετά
από την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση λοι-
πόν θανάτου συνταξιούχου του

φορέα μας στο εξής, ο επιμεληθείς για την τελετή (κηδείας-ταφής-αποτέφρωσης)
υποβάλλει πλέον ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην εθνική διαδικτυακή πύλη gov.gr (ενότητα «Οι-
κογένεια», υποενότητα «Απώλεια») και στο δικτυακό τόπο e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr – ενότητα Συνταξιούχοι).

Σας ενημερώνουμε ότι πριν την υποβολή της αίτησης είναι αναγκαίο να έχει ήδη
εκδοθεί από την επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή, το παραστατικό για τις δα-

πάνες με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ). Επιπλέον, πρέπει η επιχείρηση να έχει καταχω-
ρίσει ηλεκτρονικά το παραστατικό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ
«Παραστατικά Εξόδων Κηδείας».

Μετά την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτόματα το ποσό που προ-
βλέπεται ως παροχή και θα καταβάλλεται σε λίγες μέρες στον τραπεζικό λογα-
ριασμό που έχει υποδείξει ο αιτών.

Γ ι α  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  θ α  χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε :
· Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
· ΑΜΚΑ του θανόντος
· ΑφΜ σας
· Ένα έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος

Προσοχή! Σας τονίζουμε ότι μέχρι στιγμής η υπηρεσία αφορά
αποκλειστικά τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος

Αποκλειστικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ υποβάλλονται πλέον 
τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας θανόντων συνταξιούχων 
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει θέσει από την αρχή την επικοινωνία με τα μέλη της

ως μία βασική προτεραιότητά της. Για αυτό και επιλέξαμε να αναβαθμίσουμε
και να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο ενημέρωσής σας και μετά από την εφη-

μερίδα του Συλλόγου μας «Συλλογική Ενημέρωση», εισήλθαμε στον κόσμο του δια-
δικτύου, αρχικά με τη δημιουργία ιστοσελίδας και εν συνεχεία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Και ενώ η ανταπόκριση μεγάλης μερίδας των συναδέλφων ήταν εντυπωσιακή, κά-
νοντας την επικοινωνία μας άμεση και καθημερινή, ειλικρινά υπάρχουν ακόμα κά-
ποια φαινόμενα που μας αφήνουν άφωνους και μας λυπούν ιδιαιτέρως!

Το τελευταίο διάστημα και με την αφορμή της μεταβίβασης των συναδέλφων
στη Cepal, λαμβάνουμε πολλά ερωτήματα και έχουμε παρατηρήσει ότι στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επικρατεί πλήρης σύγχυση στους συναδέλφους για το τι
πραγματικά συμβαίνει με τον επικουρικό μας φορέα!

Μετά από τις κυριολεκτικά δεκάδες αναλυτικές ανακοινώσεις μας τα τελευταία χρό-
νια για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά τη γνώμη μας είναι ανεπίτρεπτο να μην έχουν πολλοί –
όπως δυστυχώς παρατηρούμε – συνάδελφοι συνειδητοποιήσει τις βασικές παραμέ-
τρους της υπόθεσης της επικουρικής μας ασφάλισης και για ποιο λόγο σας έχουμε

τονίσει ότι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΙΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και γιατί προσπα-
θούμε και έχουμε θέσει ως βασικό στόχο την υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ,
ως τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική διασφάλισης αξιοπρεπούς σύνταξης για όλα
τα ασφαλισμένα μέλη του, εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Μάλιστα, οι ασυναρτησίες και οι ολότελα ανεδαφικές απόψεις που ακούμε ή διαβά-
ζουμε κατά καιρούς, μπορούν να γίνουν και άκρως επικίνδυνες, αφού αφορούν ένα
από τα πλέον βασικά ασφαλιστικά θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους, την
επικουρική τους ασφάλιση και σύνταξη!!!

.

Ποιοι κρύβονται πίσω από το ναυάγιο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Πραγματικά αναρωτιόμαστε :

Είναι δυνατόν, όλοι εσείς που σας ζητούσαν επειγόντως το iban του λογαριασμού
σας για να σας βάλουν χρήματα και μετά από δέκα ημέρες προχώρησαν ως διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην καταστροφική επένδυση 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK (τα
οποία έχουν ήδη γίνει καπνός...), να μην έχετε ακόμα αντιληφθεί το παιχνίδι που παί-
ζεται στις πλάτες σας και ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτό; Ιδιαίτερα
όταν το βροντοφωνάζουμε εδώ και χρόνια;;;;;;

Κεντρικό ρόλο έπαιξαν οι συνεργάτες του κ. Γκιάτη που
βρίσκονται επί σειρά ετών στη διοίκηση του ταμείου
και αρχικά μοίραζαν αφειδώς τις εισφορές σας!

Είναι αλήθεια ότι μία μικρή μερίδα φανατικών συνταξιούχων προέβη σε ενέργειες
που έβλαψαν την επικουρική μας ασφάλιση, αλλά πάντοτε υπήρχαν οι φωνές της
λογικής που αντιστάθηκαν στο διπλασιασμό των συντάξεων στα 900 ευρώ που σε
συνδυασμό με την καταστροφική επένδυση άδειασε τα αποθεματικά του ταμείου μας
(και μάλιστα τότε ήταν δακτυλοδεικτούμενοι για αυτό) και θεωρούσαν ότι μόνο η
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί τη ρεαλιστική προοπτική για να λάβουν
αξιοπρεπή σύνταξη όλοι οι ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι (αυτή είναι
και η βασική προτεραιότητα και θέση του συλλόγου μας εδώ και περίπου μία δεκαε-
τία).

.

Θέλετε δηλαδή να πάρετε μόλις τα 2/7 του συνόλου
των εισφορών σας;;;;;;;
Επιπλέον, σας έχουμε τονίσει εδώ και χρόνια ότι η
ανάληψη των εισφορών σας αποτελεί μία άνευ
προηγουμένου παράλογη και ασύμφορη κίνηση!

Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι πολλοί συνάδελφοι παραμυθιάζονται για να πάρουν
τις εισφορές τους, αλλά τους συμβουλεύουμε να ρωτήσουν αυτούς που ήδη το έκα-
ναν, που μετά από λίγα χρόνια έρχονται στο σύλλογό μας και ζητούν εναγωνίως να
βρεθεί ένας τρόπος για να επιστρέψουν όσα έλαβαν για να έχουν πάλι τη δυνατότητα
να λάβουν επικουρική σύνταξη.

Για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρεξήγησης :

Για μία ακόμα φορά σας υπογραμμίζουμε ότι όσοι λάβουν μέρος των ει-

σφορών τους και αποχωρήσουν, απεμπολούν αυτομάτως το δικαίωμα

στην επικουρική σύνταξη! Και λέμε μέρος των εισφορών τους, καθώς σύμ-

φωνα με τα σημερινά δεδομένα όσοι αποχωρήσουν από το ταμείο, ουσια-

στικά θα λάβουν μόλις τα 2/7 του συνόλου των εισφορών τους (τα 4/7

αφορούν τις εισφορές της τράπεζας που δεν μπορείτε να λάβετε με κανέ-

ναν τρόπο και από τα 3/7 των δικών σας εισφορών θα λάβετε ένα μέρος

αυτών, δηλαδή ουσιαστικά τα 2/7 του συνόλου των εισφορών) και θα

απεμπολήσουν ταυτόχρονα το δικαίωμα στην επικουρική σύνταξη!

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;;;;;
Επειδή μάλιστα έχουμε ακούσει και το επιχείρημα ότι είναι προς το συμφέρον των
συνταξιούχων να παραμένουν οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στο ταμείο, απορούμε
πώς ορισμένοι δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι λαμβάνοντας μόνο ένα μέρος των
δικών σας εισφορών και αφήνοντας στο επικουρικό ταμείο ένα μέρος των εισφο-
ρών σας και τις εισφορές του εργοδότη, ουσιαστικά τα δωρίζετε στα αποθεματικά
του ταμείου, δηλαδή σε αυτούς που λαμβάνουν ήδη σύνταξη!!! Μετά από τόσα
χρόνια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών (τόσο από εσάς όσο και από τον ερ-
γοδότη), το συμφέρον σας είναι να μην εξοφλήσετε όλα αυτά τα ασφαλιστικά
σας έτη, λαμβάνοντας ψίχουλα!

Ειδικά για όσους συναδέλφους επιλέξουν να πάρουν τις εισφορές τους και για οποι-
οδήποτε λόγο αλλάξουν επικουρικό φορέα, πρέπει να γνωρίζετε ότι στην πράξη
ουδέποτε θα κατορθώσετε να διασφαλίσετε έστω και τα κατώτερα όρια με τα
οποία θα μπορείτε να διεκδικήσετε επικουρική σύνταξη - που σήμερα είναι η 15ετία
- και όλα αυτά τα χρόνια πληρωμής εισφορών  θα πάνε στον Καιάδα, γιατί πλέον
δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη διαδοχική ασφάλιση από τα χρόνια του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Ακόμα και με την τραγική, σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
και με το παρόν κατάπτυστο καταστατικό, η επικουρική σύνταξη για τους απο-
χωρούντες είναι στα 390 ευρώ και θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής της για
πολλά χρόνια.

Συνάδελφοι,

Μην ακούτε τα παπαγαλάκια, τις διάφορες ανοησίες που κυ-•
κλοφορούν και τους άσχετους «επαΐοντες» που το μόνο που
κατορθώνουν – είτε από δόλο είτε από άγνοια – είναι να σας
αποπροσανατολίζουν!
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι συνταξιούχοι και οι εργα-•
ζόμενοι είναι οι κρίκοι μίας αλυσίδας που θα πρέπει να μείνουν
άρρηκτα ενωμένοι, ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί το στόχο που
έχει θέσει εδώ και μία δεκαετία η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την
ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, που είναι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για
να διασφαλίσουμε την επικουρική σύνταξη για όλα τα ασφαλι-
σμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εργαζόμενους και συνταξιούχους!

Αλήθειες χωρίς περιστροφές για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! 
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι του ναυαγίου
της επικουρικής μας σύνταξης

Ακραίος παραλογισμός και ασύμφορο να
πάρουν οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο
ταμείο μόλις τα 2/7 των εισφορών τους!

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι σύλλογοι που αγω-
νιζόμαστε για τη διάσωση της επικουρικής
μας σύνταξης, είχαμε προσφύγει στο Μονο-

μελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την ακύρωση της
ντροπιαστικής «Γενικής Συνέλευσης-φάντασμα»
του Αυγούστου 2018, προκειμένου να ακυρωθεί η
τροποποίηση του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και
των αρχαιρεσιών που ακολούθησαν. Η απόφαση
του δικαστηρίου ήταν ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, καθώς η απόφαση της Γ.Σ. προσβάλλεται
για βαρέα ελαττώματα και παρέπεμψε την υπόθεση
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Παρά τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδη-
μία, οι σύλλογοί μας θα προωθήσουν την υπόθεση
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο που παραπέμφθηκε
για να συνεχιστεί άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή,
η δικαστική διαδικασία για την ακύρωση της συνέ-
λευσης που αποτελεί όνειδος για ένα αυτοδιαχειρι-
ζόμενο ασφαλιστικό ταμείο και συνολικά για το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Εμείς δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται σε καμία περί-
πτωση να σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι την ορι-
στική απομάκρυνση όσων κατέστρεψαν το
επικουρικό μας ταμείο με αποκορύφωμα την κατα-
στροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην
ATTICA BANK.

Επομένως,  δε  γεννάται  ζήτημα,  ότ ι  αν έχετε  τη

δυνατότητα ε ίναι  ξεκάθαρα προς το απόλυτο

συμφέρον σας στο υπόλοιπο του εργασιακού σας

βίου να παραμείνετε  στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! ! !

Tα ετήσια δικαιολογητικά συνέχισης επικουρικής σύνταξης για το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποστέλλονται έπειτα από τη θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της ηλεκτρο-

νικής έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr, ταχυδρο-
μικά ή  με email ή με fax (το ταμείο δε δέχεται κοινό στο χώρο του).
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές λεπτομέρειες στο προηγούμενο τεύχος
της εφημερίδας μας και στην ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr .
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και των μέτρων δημόσιας υγείας που
έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, το
Ταμείο ανακοίνωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των
δικαιολογητικών μεταφέρεται για τις 31 Μαρτίου 2021.

Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο για την ντροπιαστική
«Γενική Συνέλευση-φάντασμα» του 2018

Παράταση κατάθεσης ετήσιων δικαιολογητικών 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι 31/3/2021
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Τ
ο Σεπτέμβριο του 2020 σας είχαμε ενημερώσει για την επανενεργοποίηση της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων
συντάξεων του 2019 και σας είχαμε τονίσει ότι με διάφορες ανεξήγητες «αλ-

χημείες» είχαν κρατήσει τις συντάξεις στα ίδια επίπεδα, παρά τις μειώσεις των
κρατήσεων σε όσους εμφανίζουν αρνητική προσωπική διαφορά μετά τον επανυ-
πολογισμό της σύνταξής τους.

Παρά το γεγονός ότι μετά από τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ είχαν διορθωθεί τα λάθη στις κρατήσεις (οι οποίες πράγματι υπολο-
γίστηκαν 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 πλη-
ρωτέο ποσό είχε παραμείνει το ίδιο!

Το τέχνασμα αυτό εντοπιζόταν κυρίως στην αναγραφόμενη «αναγωγή της προ-
σωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση», για την οποία όλοι οι εξειδικευμένοι νομικοί
και ασφαλιστικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σήκωναν τα χέρια ψηλά, αφού
δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση από το Υπουργείο και κανείς δεν μπορούσε να κα-
τανοήσει τη λογική της!

Ο Σύλλογός μας τότε, ενώπιον της προσπάθειας υποτίμησης της νοημοσύνης και
εμπαιγμού των συνταξιούχων, είχε εκδώσει Δελτίο Τύπου και είχε αποστείλει αμέ-
σως την υπ’αριθμ. 15/24.9.20 επιστολή στο Υπουργείο και τον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας
τις απαραίτητες επεξηγήσεις ώστε να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε!

Το γραφείο του τέως Υπουργού κ. Βρούτση έλαβε υπ’όψη την επιστολή μας και
τη διαβίβασε με δική του επιστολή στο γραφείο του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ζη-
τώντας τις ενέργειες του ασφαλιστικού φορέα για αυτό το θέμα.

Και ενώ μετά από όλα αυτά περιμέναμε ότι η διόρθωση των κρατήσεων και η επι-
σήμανση της ακατανόητης λογιστικής αλχημείας θα επέφεραν τελικά την οριστική
διόρθωση των ποσών των συντάξεων, εν τέλει παρατηρούμε ότι στα ενημερω-
τικά σημειώματα συντάξεων του Ιανουαρίου 2021 αποκαταστάθηκαν μεν τα

ποσά των μικτών αποδοχών στα πρότερα επίπεδα, με την αφαίρεση των ακα-
τανόητων λογιστικών αλχημειών, ωστόσο, σύμφωνα και με την ανάλυση που
αποτυπώνεται στα ενημερωτικά σημειώματα, επανήλθαν οι κρατήσεις υπο-
λογισμένες επί του συνόλου των αποδοχών, όπως αυτές θα διαμορφωθούν
την 1/1/23!

Εν ολίγοις, μετά από την άμεση αντίδραση του Συλλόγου μας, η κυβέρνηση
και ο e-ΕΦΚΑ παραδέχτηκαν το λάθος τους, αφαιρώντας από τα ενημερωτικά
σημειώματα τις λογιστικές αλχημείες, αλλά ουσιαστικά, επανέφεραν το προ-
ηγούμενο σφάλμα με τις άδικες κρατήσεις!

Για δική σας διευκόλυνση και καλύτερη κατανόηση του θέματος, σας παραθέτουμε
στη συνέχεια ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του ίδιου συνταξιούχου μέλους μας
στις… τρεις φάσεις μέχρι σήμερα (αρχικός επανυπολογισμός με άδικες κρατήσεις
– επανυπολογισμός με διόρθωση κρατήσεων χωρίς να αλλάξει το ποσό της
σύνταξης – επαναφορά των μικτών ποσών αλλά και των άδικων κρατήσεων):

Τα… μπρος – πίσω και οι παλινωδίες της κυβέρνησης
και του e-ΕΦΚΑ σε βάρος των συνταξιούχων στον
επανυπολογισμό των συντάξεων: Αφαιρέθηκαν οι
αλχημείες, επανήλθαν οι άδικες κρατήσεις! 

Επιστολή του Συλλόγου μας στους αρμόδιους φορείς για
να εφαρμοστεί επιτέλους το δίκαιο και αυτονόητο!

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α  
Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ

                                                                                           
ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

σ υ ν έ χ ε ι α σ ε λ .  5
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Ε Ν Η Μ Ε ρ Ω Τ Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ ΑΕ Ν Η Μ Ε ρ Ω Τ Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
σ υ ν έ χ ε ι α α π ό σ ε λ .  4

1. Ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς
μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης.

2. Κρατήσεις (στο τρίτο ενημερωτικό σημείωμα
μεγαλύτερος ο φόρος και η ειδική εισφορά λόγω
της αύξησης που προκύπτει από την προσθήκη
των 2/5 της προσωπικής διαφοράς).

3. Πληρωτέο ποσό.

4. Σύνολο μικτών αποδοχών (στο τελευταίο ση-
μείωμα απουσιάζει η επεξήγηση). Το μικτό ποσό
σύνταξης είναι διαφορετικό γιατί στο ενημερω-
τικό σημείωμα του Ιανουαρίου 2021 σε σχέση με
τα αντίστοιχα του Ιανουαρίου 2019 έχουν προ-
στεθεί και τα επιπλέον 2/5 της αύξησης (για το
2020 και το 2021) που είχαν προκύψει από την
αρνητική διαφορά του συνταξιούχου μετά τον
αρχικό επανυπολογισμό.
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ΤΡΙΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε π ε ξ ή γ η σ η :  

Επειδή τα… μπρος – πίσω της κυβέρνησης και του e-ΕφΚΑ
σε αυτό το θέμα - παρά το γεγονός ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο
- έχουν τραβήξει πολύ και επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν κάθε
ασφαλισμένος να καταφεύγει στη δικαιοσύνη για τα ΑΥΤΟ-
ΝΟΗΤΑ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε την κάτωθι επιστολή στο

Υπουργείο και τον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας επιτέλους να διορθω-
θούν τα ποσά των κρατήσεων ώστε να υπολογίζονται επί
των πραγματικά καταβαλλόμενων ποσών και βεβαίως να
επιστραφούν στους δικαιούχους συνταξιούχους μέλη μας
αναδρομικά οι μη νόμιμες κρατήσεις από 1/1/19:

«Μπρος – πίσω» σε βάρος των συνταξιούχων!

Κυρίες – οι ,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 15/24.9.20 επιστολής μας σχετικά με τον επα-
νυπολογισμό των συντάξεων και τις ακατανόητες αλχημείες που κράτησαν
τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα παρά τις μειώσεις των κρατήσεων, την
οποία και διαβιβάσατε στο γραφείο του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, παρατηρούμε
ότι στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Ιανουαρίου 2021 αποκα-
ταστάθηκαν τα ποσά των μικτών αποδοχών στα πρότερα επίπεδα, με την
αφαίρεση των ακατανόητων λογιστικών αλχημειών, ωστόσο, σύμφωνα και
με την ανάλυση που αποτυπώνεται στα ενημερωτικά σημειώματα, επανήλ-
θαν οι κρατήσεις υπολογισμένες επί του συνόλου των αποδοχών, όπως
αυτές θα διαμορφωθούν την 1/1/23!

Δεν αρκεί βεβαίως η αφαίρεση των λογιστικών αλχημειών περί «αναγωγής
της αρνητικής προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση για λογιστικούς λό-
γους», καθόσον είναι αδιανόητο ότι εν τέλει οι κρατήσεις στις συντάξεις συ-
νεχίζουν να υπολογίζονται επί μη καταβαλλόμενων ακόμα ποσών!

Είχαμε την ελπίδα ότι η διόρθωση των κρατήσεων και η επισήμανση της
ακατανόητης λογιστικής αλχημείας θα επέφερε τελικά την οριστική διόρ-
θωση των ποσών των συντάξεων, αλλά δυστυχώς απλά επαναφέρατε το
προηγούμενο σφάλμα…

Επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν κάθε ασφαλισμένος να καταφεύγει στη δι-
καιοσύνη για τα αυτονόητα, σας καλούμε επιτέλους να διορθώσετε τα ποσά
των κρατήσεων ώστε να υπολογίζονται επί των πραγματικά καταβαλλό-
μενων ποσών και βεβαίως να επιστραφούν στους δικαιούχους συνταξιού-
χους μέλη μας οι μη νόμιμες κρατήσεις. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

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

Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021
Α.Π. 1

Προς: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γραφείο Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κοινοποίηση : 
Διοίκηση e-ΕφΚΑ – Γραφείο Διοικητή κ. Χρήστου Χάλαρη•
ΕφΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων ταμείων και•
Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, Δρα-
γατσανίου 8

Θ έ μ α  :  Δ ι ό ρ θ ω σ η  κ ρ α τ ή σ ε ω ν  μ ε τά  το ν  ε πα ν υ πο λο γ ι σ μ ό τω ν  σ υ ν τά ξ ε ω ν

Ευελπιστούμε να επικρατήσει η λογική και επιτέλους να σταματήσουν
οι παλινωδίες σε αυτό το θέμα που έχουν ως συνέπεια την ολότελα
άδικη ταλαιπωρία των συνταξιούχων και την αποστέρησή τους από
ποσά συντάξεων που τους ανήκουν δικαιωματικά και αυτονόητα!

Ο Σύλλογός μας βέβαια δε θα αφήσει να υποτι-
μούν τη νοημοσύνη μας και να εμπαίζουν τους
συνταξιούχους και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν

για να δικαιωθούμε!

Επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στους αρμόδιους φορείς 
για να εφαρμοστεί  επιτέλους το δίκαιο και αυτονόητο
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Από παράταση σε παράταση ο επανυπολογισμός των συντάξεων και η συνακόλουθη
καταβολή των αναδρομικών για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Σ
ύμφωνα με τον τελευταίο ασφαλιστικό Ν4670/2020

(Νόμος Βρούτση), με τον οποίο αυξήθηκαν τα ποσοστά

υπολογισμού των συντάξεων μετά τα 30 έτη ασφάλισης

και τα οποία ισχύουν και για τους παλιούς και τους νέους

συνταξιούχους, θα πρέπει να γίνει επανυπολογισμός όλων

των συντάξεων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Αυξήσεις και αναδρομικά για όσους 
έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
O επανυπολογισμός των συντάξεων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα
σημάνει αυξήσεις για αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων
μας (δηλαδή σε αυτούς που είχε προκύψει αρνητική προσωπική διαφορά μετά από

τις ενέργειες του Συλλόγου μας και το υπόμνημα που υπέβαλε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

και έκαναν δεκτό το Υπουργείο και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καταβάλλοντας

τις αυξήσεις που προέκυπταν από τον επανυπολογισμό στη συντριπτική πλειονό-

τητα των συναδέλφων μας) και βεβαίως αναδρομικά από 1/10/2019 (από όταν

και ξεκινά η ισχύς του Ν4670/2020) τα οποία θα προκύψουν από αυτές τις αυξήσεις.

Oι παλαιοί συνταξιούχοι (που είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης

πριν την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου) θα είναι τρόπον τινά οι

«αδικημένοι» της εφαρμογής του τελευταίου ασφαλιστικού Νόμου

4670/2020, αφού η όποια αύξηση προκύψει στη σύνταξή τους, θα τους

δοθεί σε βάθος πενταετίας (κατά 1/5 της αύξησης προσαυξημένη η

σύνταξη κάθε έτος), ενώ αναδρομικά θα δοθούν για το 1/5 της αύξησης

από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 και για τα

2/5 της αύξησης από τον Ιανουάριο του 2021 και έπειτα.

Αντίθετα, σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο Κατρούγκαλου

θα προηγηθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους και θα λάβουν

απ’ευθείας ολόκληρη την αύξησή τους και τα αναδρομικά που θα

προκύψουν.

Ενώ οι νέοι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από

1/10/19 και μετά, θα λάβουν αυτές τις αυξήσεις απ’ευθείας μέσω του

υπολογισμού των συντάξεών τους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι αύξηση στη σύνταξή τους θα δουν και οι

συνταξιούχοι που εργάζονται, γιατί θα μειωθεί στο 30% (αντί για 60%

που ισχύει σήμερα) το ποσοστό παρακράτησης της σύνταξής τους,

αναδρομικά από το Μάρτιο του 2020. Αυτή η διάταξη αφορά τους

συνταξιούχους που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τις 13/5/2016 ή συντα-

ξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5/2016 και συνεχίζουν εργαζόμενοι.

Ωστόσο, ούτε αυτή η διάταξη έχει εφαρμοστεί ακόμα και αναμένουμε

την υλοποίησή της.

Από παράταση σε παράταση 
ο επανυπολογισμός

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, πρώτα θα γίνει ο εν λόγω

επανυπολογισμός των νέων συνταξιούχων (δηλαδή όσοι αποχώρησαν με

τις διατάξεις του Ν4387/2016 – Νόμος Κατρούγκαλου, μετά τις 13/5/2016).

Θα ακολουθήσει ο επανυπολογισμός των παλαιών συνταξιούχων (δη-

λαδή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί με τις προηγούμενες διατάξεις μέχρι και

12/5/2016, πριν το Νόμο Κατρούγκαλου).

Η πληροφόρηση που είχαμε αρχικά από την κυβέρνηση ήταν ότι ο επανυπο-
λογισμός και η καταβολή των αναδρομικών θα ολοκληρώνονταν και για τους
νέους (μετά το Νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή 13/5/16) και για τους παλαιούς
συνταξιοδοτηθέντες (πριν τις 13/5/16) εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.

Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και αυτή η

διαδικασία θα πάει πίσω και παίρνει περαιτέρω παράταση…

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί καμία εγκύκλιος
σχετικά με τις οδηγίες για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών
συνταξιούχων.

Νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης)
Σας παρουσιάζουμε για ενημέρωσή σας τους 2 πίνακες που αφορούν τις κλίμακες
των ετών ασφάλισης μέχρι 30/9/19 και μετά από 1/10/19: .

Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και
ετοίμασαν έναν πίνακα που σας παραθέτουμε και στον οποίο απεικονίζονται οι
διαφορές που προκύπτουν ανά έτος στο ποσοστό υπολογισμού (αναπλήρωσης),

ανάλογα με τα έτη ασφάλισης:

*Σημειώνουμε ότι στον πίνακα αυτό, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε,
υπάρχει και το παράδοξο του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθώς μέχρι και
τα 40 ασφαλιστικά έτη πράγματι προκύπτει μία θετική διαφορά +7,21%.
Από το 41ο έτος και έπειτα βλέπουμε μία φθίνουσα απόδοση των ποσο-
στών αναπλήρωσης και από το 45ο έτος υπάρχει μείωση! Ενώ σε όλους
τους ασφαλιστικούς νόμους μέχρι σήμερα υπήρχαν κίνητρα παραμονής
στην εργασία για τα πέραν της θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης έτη, ου-
σιαστικά στο συγκεκριμένο νόμο δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κίνητρο, αφού
μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη.

Ε Π Α Ν Υ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ε Ω Ν

Ακολουθούν ΠΑΡΑΔΕ ΙΓΜΑΤΑ στη  σ ε λ ί δα   7
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Π Α ρΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α  1 .
Νέος συνταξιούχος που συνταξιοδοτήθηκε μετά τις 13/5/2016 με συντάξιμο
μισθό 2.000 ευρώ και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης μετά τον επανυπολογισμό
με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο θα λαμβάνει σύνταξη που θα υπολογίζεται
ως εξής :
Τα ως άνω Α και Γ παραμένουν αναλλοίωτα.
Το Β :
(σύμφωνα με τον προηγούμενο Νόμο Κατρούγκαλου υπολογιζόταν :
2.000 ευρώ συντάξιμος μισθός Χ 33,96 % ποσοστό αναπλήρωσης = 679,2 ευρώ)
Σύμφωνα με το νέο Νόμο Βρούτση υπολογίζεται :
2.000 ευρώ συντάξιμος μισθός Χ 37,46% ποσοστό αναπλήρωσης = 749,2 ευρώ
Επομένως προκύπτει μία διαφορά 749,2 – 679,2 = 70 ευρώ.
· Αυτός ο συνταξιούχος θα δει αύξηση στη μικτή του σύνταξη 70 ευρώ και
θα λάβει αναδρομικά από Οκτώβριο 2019 Χ 70 ευρώ για κάθε μήνα μέχρι
το μήνα πίστωσης των αναδρομικών.

ΕΠ ΑΝ Υ ΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟ Σ Σ ΥΝ ΤΑΞ ΕΩ ΝΠ Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α
Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι επεξεργάστηκαν και σας παραθέτουμε στη

συνέχεια δύο παραδείγματα, από την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Για

την καλύτερη κατανόησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η σύνταξή μας πλέον,

τόσο των νέων όσο και των παλαιών συνταξιούχων των οποίων επανυπο-

λογίστηκε, αποτελείται από το άθροισμα τριών τμημάτων :

Α. Την εθνική σύνταξη 384 ευρώ.

Β. Το γινόμενο του συντάξιμου μισθού επί το ποσοστό αναπλήρωσης του

Νόμου που ισχύει κάθε φορά για όλους τους ασφαλισμένους σύμφωνα με

το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Γ. Ειδικά για συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ, το επιπλέον ποσοστό αναπλή-

ρωσης για τα έτη που υπηρέτησαν στην τράπεζα. Το τμήμα αυτό αποδί-

δεται βάσει των υψηλότερων εισφορών που είχαμε καταβάλει, σύμφωνα

με το υπόμνημα που είχε καταθέσει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και είχε γίνει

αποδεκτό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !
ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΤΑ.

Π Α ρΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α  2 .
Παλαιός συνταξιούχος που συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13/5/2016 με συντάξιμο
μισθό 2.000 ευρώ (είναι το ποσό που αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εκκα-
θαριστικού σημειώματος της επανυπολογισμένης σύνταξης του Ιανουαρίου 2019)
και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης, κατά τον ίδιο τρόπο αυξάνεται η σύνταξή
του κατά 70 ευρώ, σε βάθος όμως πενταετίας.
Τα ως άνω Α και Γ παραμένουν αναλλοίωτα.
Το Β :
(σύμφωνα με τον προηγούμενο Νόμο Κατρούγκαλου υπολογιζόταν :
2.000 ευρώ συντάξιμος μισθός Χ 33,96 % ποσοστό αναπλήρωσης = 679,2 ευρώ)
Σύμφωνα με το νέο Νόμο Βρούτση υπολογίζεται :
2.000 ευρώ συντάξιμος μισθός Χ 37,46% ποσοστό αναπλήρωσης = 749,2 ευρώ
Επομένως προκύπτει μία διαφορά 749,2 – 679,2 = 70 ευρώ.
· Η αύξηση των 70 ευρώ θα κατανεμηθεί σε 5 ίσα τμήματα που θα αποδί-
δονται ανά έτος, ήτοι θα αυξάνεται η σύνταξή του 14 ευρώ κάθε χρόνο.
· Αυτός ο συνταξιούχος θα λάβει αναδρομικά 14 μηνών για την αύξηση του
πρώτου έτους, δηλαδή 14 μήνες Χ 14 ευρώ = 196 ευρώ + 28 ευρώ για κάθε

μήνα που θα έχει διανυθεί το 2021 μέχρι την πίστωση των αναδρομικών. 

Υ.Γ. Δυστυχώς, το απαράδεκτο και με απόλυτη ευθύνη του e-ΕΦΚΑ θέμα του πρώτου επανυπο-
λογισμού των συντάξεων από 1/1/19 που ακόμα δεν έχει γίνει σε περίπου 500 συναδέλφους μας
συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει
για υποτιθέμενη άμεση επίλυσή του (που έχουν διαψευστεί ολοκληρωτικά). Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να πιέζει με όποιον τρόπο μπορεί, αλλά δυστυχώς
είμαστε δέσμιοι της δυσλειτουργίας που παρατηρείται στο υπερταμείο. Αμέσως, βέβαια, μόλις
έχουμε κάποια εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Υ.Γ 2. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους στους οποίους έχει γίνει επανυπολογισμός της σύνταξής
τους, ότι είναι ξανά στη διάθεσή τους η εκτύπωση των ενημερωτικών τους σημειωμάτων μέσα
από την εξειδικευμένη εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ.

Ευχαριστούμε τους ασφαλιστικούς μας συμ-
βούλους και  ιδ ιαιτέρως τη  συναδέλφισσα
Μαρία Φιλιπποπούλου για την ανιδιοτελή
προσφορά της ,  αφού καταθέτε ι  την ψυχή
της ασχολούμενη με όλες τ ις  ασφαλιστικές
υποθέσεις του χώρου μας.

Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει αποδείξει ότι ενεργοποιείται με σοβαρότητα και

υπευθυνότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμ-
φέροντα των συναδέλφων και του χώρου μας. Έτσι και στην περίπτωση

των διεκδικήσεων των μνημονιακών περικοπών αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τις
επιλογές μας, αφού από την πρώτη στιγμή που κινήσαμε τη διαδικασία των ομα-
δικών αγωγών σε συνεργασία με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπα-
κωνσταντίνου, όλες οι ενέργειες και οι χειρισμοί μας μέχρι και την πίστωση των
αναδρομικών, έγιναν με άκρα υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Μάλιστα, όπως σας είχαμε τονίσει εξ αρχής, εμείς θα διεκδικήσουμε τα αναδρο-
μικά των μνημονιακών περικοπών, καθώς και τα δώρα, για όλο το χρονικό
διάστημα από το 2012 έως το 2018. Στην περίπτωση που εξαντληθούν τα εγχώ-
ρια ένδικα μέσα χωρίς να δικαιωθούμε, σε συνεργασία με τον δρ. Παπακωνσταντί-
νου σκοπεύουμε να φτάσουμε  μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνσή σας – μία ακόμα διαδικασία
στην οποία πρωτοπορούμε, καθώς δεν την ακολουθεί η συντριπτική πλειονότητα
των οργανώσεων και των φορέων που διεκδικούν τις μνημονιακές περικοπές.

Και επειδή υπήρξαν έστω και ελάχιστοι «καλοθελητές» που αμφισβήτησαν τις προ-
θέσεις μας, σας ενημερώνουμε ότι για μία ακόμα φορά κάνουμε πράξη τις υποσχέ-
σεις μας, αφού, όπως μας ενημερώνει στο ακόλουθο ενημερωτικό σημείωμα που
μας απέστειλε ο δρ. Παπακωνσταντίνου, απεστάλη ήδη η πρώτη προσφυγή που
ασκούμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Στρασβούργο). Με την προσφυγή αυτή επικαλούμαστε την παραβίαση της Ευ-
ρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) εκ μέρους της Ελληνικής
Δημοκρατίας, που προέκυψε από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1439/2020 αποφά-
σεως της Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ουσια-
στικά απένειμε στους συνταξιούχους αναδρομικά μόλις 11 μηνών. Όπως, λοιπόν,
μας ενημερώνει ο νομικός μας συνεργάτης, στην επιστολή που ακολουθεί, μετά την
έκδοση των αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων θα προσφύγουμε, εφόσον
απαιτηθεί,  με αντίστοιχες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων.

Επειδή μάλιστα υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που επηρεαζόμενοι από διάφορα
ρεπορτάζ που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ, μας ρωτούν σχετικά με τις υποθέσεις που
συζητήθηκαν στο ΣτΕ στις 15/1/21, ο νομικός μας συνεργάτης μας ενημερώνει ότι
δεν αφορούν τις αγωγές μας. Μάλιστα πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία εξε-
τάστηκε – ανάμεσα σε άλλες – αλλά αποφασίσαμε ότι δεν ήταν πρόσφορη για τις
διεκδικήσεις μας και ευελπιστούμε ότι οι αποφάσεις που θα εκδοθούν επί των υπο-
θέσεων αυτών δεν θα επιδράσουν αρνητικά στις αγωγές μας για τα δώρα: 

Στείλτε άμεσα τα δικαιολογητικά για τη συνέχιση των διεκδικήσεων
Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία έχουν ξεκινήσει την εκδίκαση του συνόλου των αγωγών
που έχουμε ασκήσει ενώπιόν τους και τα μέλη μας που συμμετέχουν στις αγωγές
αυτές απαιτείται να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν, εφόσον δεν το έχουν
ήδη πράξει, ορισμένα δικαιολογητικά, είτε στο Σύλλογό μας είτε στο γραφείο του
δρ. Παπακωνσταντίνου (επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε), για να
μπορέσουν να διεκδικήσουν το σύνολο των ποσών από το 2012  έως το 2018.

Α π ε σ τ ά λ η  η  π ρ ώ τ η  π ρ ο σ φ υ γ ή  ε κ  μ έ ρ ο υ ς  τ η ς
Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ   Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ   Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ  σ τα  Ε υρωπαϊκά  Δικασ τή ρ ια
γ ια  τ ις  μ νημονιακές  περ ικοπές  των συντάξεων!

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Σας ενημερώνουμε ότι στις 12.01.2021 απεστάλη η πρώτη προσφυγή που ασκούμε
εκ μέρους του Συλλόγου σας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Με την προσφυγή αυτή επικαλούμαστε την παραβίαση
της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) εκ μέρους της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, που προέκυψε από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1439/2020 απο-
φάσεως της Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται ότι
με την εν λόγω απόφαση του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, η οποία
εκδόθηκε με τη διαδικασία της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης, επί της οποίας ασκήσαμε
εκ μέρους του Συλλόγου σας παρέμβαση, αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του ΕΦΚΑ
να καταβάλει τα ποσά των περικοπών στις συντάξεις (ν. 4051/2012 και 4093/2012)
μόνον για το ενδεκάμηνο από 11.06.2015 έως 12.05.2016 και όχι για το σύνολο του
διαστήματος από την έκδοση των νόμων αυτών, όπως επιδιώκουμε.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, τα Διοικητικά Πρωτοδικεία ξεκίνησαν την εκδίκαση του συ-
νόλου των αγωγών που έχουμε ασκήσει ενώπιόν τους εκ μέρους των μελών του
Συλλόγου σας. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα μέλη σας που συμμετέχουν στις
αγωγές αυτές να αποστείλουν στο Σύλλογό σας, το συντομότερο δυνατόν, εφό-
σον δεν το έχουν ήδη πράξει, τη σχετική δήλωση συνέχισης των αγωγών τους
και τη σχετική εξουσιοδότηση, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει. Παρακαλούνται όσοι
δεν το έχουν ήδη πράξει να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τα γραφεία του Συλ-
λόγου σας. Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση των αποφάσεων των Διοικητικών Πρω-
τοδικείων θα προσφύγουμε, εφόσον απαιτηθεί,  με αντίστοιχες προσφυγές στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όσα μέλη σας συνεχίσουν τις
αγωγές τους.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι υποθέσεις που συζητήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 15.01.2021 δεν αφορούν τις αγωγές που έχουμε
ασκήσει κατά του Ε.Φ.Κ.Α. εκ μέρους των μελών σας για τις περικοπές των δώρων,
ούτε αποτελούν πρότυπη (πιλοτική) δίκη. Πρόκειται για αιτήσεις ακυρώσεως που άσκη-
σαν μεμονωμένοι φορείς κατά Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν την από-
δοση των περικοπών του ενδεκαμήνου στους δικαιούχους τους. Ευελπιστούμε ότι στις
αποφάσεις που θα εκδοθούν επί των υποθέσεων αυτών δεν θα περιλαμβάνονται
παρεμπίπτουσες κρίσεις του Δικαστηρίου που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στις
αγωγές μας για τα δώρα.   

Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Το ταμείο μας και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων συναδέλφων
πέφτουν θύματα της ομογενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων

Μ
πορεί το ταμείο υγείας μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ να είχε ενταχθεί στο υπερταμείο,
αλλά μέχρι το τέλος του περασμένου έτους ορισμένες από τις πλέον βασι-
κές του λειτουργίες συνέχιζαν να διεκπεραιώνονται με τις προϋποθέσεις

και από τις υπηρεσίες του ταμείου μας (ασφάλιση, μητρώο, παιδικές κατασκηνώσεις
και κυρίως οι χρηματικές παροχές - δηλαδή έξοδα κηδείας, επίδομα συμπαράστα-
σης, αποζημίωση ασθενείας), με τις προφανείς θετικές προεκτάσεις αυτής της κα-
τάστασης για τις προϋποθέσεις διεκπεραίωσης των διαδικασιών.

Δυστυχώς όμως, η ευνοϊκή αυτή κατάσταση για τους συναδέλφους μας έπαψε πλέον
να υφίσταται, αφού σύμφωνα με το ΦΕΚ 5286/1.12.20 και τη σχετική υπ’αριθμ.
322314/3.12.20 απόφαση του e-ΕΦΚΑ μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρή-
σεων Κοινής Ωφέλειας (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ) στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
(Υποκαταστήματα Μισθωτών (πρώην ΙΚΑ) και στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και
Υγείας).

Επομένως, στο εξής θα πρέπει για θέματα που αφορούν το Τμήμα Μητρώου-Ασφα-
λίσεων (και για όλα τα θέματα για τα οποία ήταν αρμόδιο το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) να απευ-
θύνεστε στα τοπικά Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ : 
1) Για την χορήγηση ή την παράταση ή την διακοπή Ασφαλιστικής Ικανότητας στους
Ασφαλισμένους ( νυν ή πρώην Υπαλλήλους και Συνταξιούχους Τραπεζών,πλην
Εμπορικής Τράπεζας ) και στα Μέλη της Οικογενείας τους, που προέρχονται από
το τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ( Κωδικός 23014 ).

2) Για την καταχώρηση Προστατευόμενων Μελών στο Μητρώο ΕΦΚΑ ( που τους
έχει δοθεί και έχουν σήμερα ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα, αλλά δεν εμφανίζονται
ως Προστατευόμενα Μέλη κατά την ηλεκτρονική τους αναζήτηση από τον Άμεσα
Ασφαλισμένο στο  www.efka.gov.gr ), καθώς επίσης και για τη μεταβολή ή τη διόρ-
θωση Ταυτοτικών Στοιχείων στο Μητρώο ΕΦΚΑ. 

3) Για την έκδοση βεβαιώσεων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ :
Για τις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για την απονομή Σύνταξης, η πα-
ρακράτηση της εισφοράς του Κλάδου Ασθένειας του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ  (για
την οποία ενδιαφέρεται το Τμήμα Συντάξεων) για το ΟΠΣ-ΙΚΑ, αντιστοιχεί στον Κω-
δικό 12.

Δεν καταβλήθηκε το επίδομα συμπαραστάσεως 
ετέρου προσώπου στους δικαιούχους
Εξ αρχής είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις και την ανησυχία μας για
την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στα τοπικά κα-
ταστήματα e-ΕΦΚΑ, φοβούμενοι ότι αυτό θα σήμαινε υποβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους συναδέλ-
φους μας και δυστυχώς αμέσως επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας.

- Αρχικά δεν καταβλήθηκε στους δικαιούχους το επίδομα συμπαρα-
στάσεως ετέρου προσώπου.
Το επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου (δικαιούχοι όσοι ασφαλισμένοι συ-
νάδελφοι χρήζουν βοήθειας ετέρου προσώπου έχοντας υποβάλει τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά – ανέρχεται σε 550 ευρώ μηνιαίως) καταβαλλόταν απρόσκοπτα στους
δικαιούχους συναδέλφους μας μέχρι και το Δεκέμβριο του 2020.

Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοί μας δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος επικοινώ-
νησαν μαζί μας για να μας ενημερώσουν ότι έκτοτε δεν τους έχει καταβληθεί το
επίδομα.

Μάλιστα, αρκετοί εκ των συναδέλφων μας τόνισαν ότι έσπευσαν στα τοπικά υποκα-
ταστήματα e-ΕΦΚΑ, όπως ήταν η οδηγία του ταμείου, για να ενημερωθούν αν υπάρ-
χει κάποιο πρόβλημα, αλλά συνάντησαν την πλήρη άγνοια των υπαλλήλων
του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δεν είχαν καμία γνώση επί του θέματος και επομένως δεν τους
έδωσαν και καμία υπεύθυνη απάντηση.

Ο Σύλλογός μας ήρθε σε επικοινωνία με αρμόδιους του e-ΕΦΚΑ και απέστειλε την
ακόλουθη επιστολή, ζητώντας να δοθεί άμεση λύση σε αυτό το θέμα που αφορά
συναδέλφους μας που χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου και το επίδομα
αποτελεί μείζον βοήθημα για να υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνουν αυτήν την υπη-
ρεσία.

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ θα ευαισθητοποιηθούν και θα κινητοποι-
ηθούν άμεσα, καθόσον, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, αυτό το θέμα χρήζει άμε-
σης επίλυσης αφού αρκετοί από τους δικαιούχους συναδέλφους που
ταλαιπωρούνται από διάφορα προβλήματα υγείας απασχολούν ένα βοηθό και
το επίδομα συμπαραστάσεως είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβίωσή τους!

Πλήρης αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων
Αν και οι σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες για την ενσωμάτωση στον e-ΕΦΚΑ έκα-
ναν λόγο για συνέχιση των παροχών και των υπηρεσιών από τα κατά τόπους υπο-
καταστήματα e-ΕΚΦΑ, ήταν σαφές ότι η παράλειψη καταβολής του επιδόματος
συμπαραστάσεως αναδείκνυε τον προβληματικό χαρακτήρα της μεταβίβασης
των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-
ΕΦΚΑ και είχαμε εκφράσει τους φόβους μας για την υποβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους συναδέλφους μας, οι οποίοι βεβαίως είναι τα μοναδικά θύματα
αυτής της υπόθεσης, χωρίς να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη!

Και πράγματι, τα προβλήματα δυστυχώς δεν περιορίστηκαν μόνο στο επίδομα
συμπαραστάσεως, αφού έχουμε γίνει αποδέκτες πολυάριθμων παραπόνων από συ-
ναδέλφους μας, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς έχουν απευθυνθεί στα το-
πικά καταστήματα e-ΕΦΚΑ και για άλλες υποθέσεις τους για τις οποίες ήταν
επιφορτισμένο μέχρι πρότινος το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά οι υπάλληλοι του υπερ-
ταμείου ένιπταν τας χείρας τους, δηλώνοντας άγνοια για το περιεχόμενο και την
ουσία της μεταβίβασης, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην εξυπηρετούνται.

Εν τέλει, διαπιστώνουμε ότι πράγματι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το επίδομα
συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου, αλλά επεκτείνεται συνολικά στη λειτουρ-
γικότητα της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών του πρώην ταμείου υγείας μας
στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος βέβαια φέρει την απόλυτη ευθύνη και υποχρέωση για να
διορθώσει άμεσα αυτήν την κατάσταση.

Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ
έχει οδηγήσει στην πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

συναδέλφων μας με απόλυτη ευθύνη του υπερταμείου! 
Ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την άμεση διευθέτηση του προβλήματος

Αθήνα, 8 Φεβουαρίου 2021
Αρ. Πρ.:5

Προς 
• κ. Ελένη Νιαρχάκου, Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων e-ΕφΚΑ 
Πατησίων 12, 10677, Αθήνα 
• Κάθε αρμόδια Διεύθυνση - Υπηρεσία 

Θέμα : Επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου

Κυρίες-οι, 
Εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται από την
πρώην Ιονική Τράπεζα.
Οι υπηρεσίες με τις οποίες ήταν επιφορτισμένο το ταμείο υγείας μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-
ΤΑΥΤΕΚΩ (Μητρώο – παροχές σε χρήμα που αφορούσαν το επίδομα συμπαραστά-
σεως ετέρου προσώπου, τα επιδόματα αδειών, τις κατασκηνώσεις, τα έξοδα κηδείας
κ.ά.) πρόσφατα ενσωματώθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, με την υποχρέωση βεβαίως και τη
διαβεβαίωση της απρόσκοπτης συνέχισης παροχής υπηρεσιών και απόδοσης των
παροχών σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας. 
Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε μετά από επικοινωνία με δεκάδες συναδέλφους μας
δικαιούχους του επιδόματος συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου, αυτό δεν κατα-
βλήθηκε στις αρχές του μήνα, όπως καταβαλλόταν απρόσκοπτα μέχρι και τον πε-
ρασμένο μήνα (Ιανουάριος 2021) και ούτε βεβαίως καταβλήθηκε στους νέους
δικαιούχους που είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πρώτη φορά. 
Σας ενημερώνουμε ότι το επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ανέρχεται
στα 550 ευρώ και καταβάλλεται μηνιαίως στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν προ-
σκομίσει στο ταμείο μας αίτηση, καθώς και απόφαση από τα ΚΕΠΑ, στην οποία ανα-
φέρεται ότι ο ασθενής έχει ανάγκη συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου. Το επίδομα
καταβαλλόταν αυτόνομα στους δικαιούχους συναδέλφους μας και όχι μέσω άλλης
πηγής (π.χ. σύνταξη).
Μάλιστα, οι συνάδελφοί μας που έσπευσαν στα κατά τόπους υποκαταστήματα e-
ΕΦΚΑ δεν έλαβαν καμία ενημέρωση, ούτε υπεύθυνη απάντηση, αφού όλοι οι λει-
τουργοί του e-ΕΦΚΑ ήταν εμφανές ότι δεν είχαν καμία γνώση επί του θέματος. 
Με την παρούσα σας καλούμε να εξετάσετε το θέμα και να δώσετε άμεσα λύση, κα-
θόσον οι δικαιούχοι του επιδόματος συμπαραστάσεως ταλαιπωρούνται από διάφορα
προβλήματα υγείας που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη βοήθειας ετέρου προσώ-
που και συνεπώς το επίδομα συμπαραστάσεως είναι κρίσιμης σημασίας για την επι-
βίωσή τους!
Επικαλούμαστε τόσο την υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πα-
ροχή υπηρεσιών και παροχών χρήματος στους συναδέλφους μετά την ενσωμάτωση
των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στο υπερταμείο, αλλά και την προσωπική σας ευαι-
σθησία για ένα τόσο σημαντικό θέμα για τους εν λόγω συναδέλφους μας. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας, 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος
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Ο Σύλλογός μας, σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 5-8.2.21 επιστολής του για
το επίδομα συμπαράστασης, απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον e-
ΕΦΚΑ, ζητώντας να κινητοποιηθεί άμεσα και να πράξει τα δέοντα

προκειμένου να είναι πράγματι δυνατή η εξυπηρέτηση των ασφαλι-

σμένων συναδέλφων μας στα τοπικά υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ:

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρ.:6

Προς
κ. Ελένη Νιαρχάκου, Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων e-ΕφΚΑ •
Πατησίων 12, 10677, Αθήνα
Κάθε αρμόδια Διεύθυνση - Υπηρεσία•

Θέμα : Ενσωμάτωση υπηρεσιών πρώην ταμείου ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) στον e-
ΕφΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων στα κατά τόπους υποκαταστήματα

Κυρίες-οι,
Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 5-8.2.21 σχετικής επιστολής μας (με θέμα «Επίδομα συμπα-
ραστάσεως ετέρου προσώπου»), επανερχόμαστε καθόσον έχουμε παρατηρήσει μία γε-
νική δυσλειτουργία όσον αφορά τη μετάβαση και ενσωμάτωση των υπηρεσιών του πρώην
ταμείου ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) στον e-ΕΚΦΑ που προκαλεί βεβαίως μεγάλη ταλαιπω-
ρία στους ασφαλισμένους συναδέλφους μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη μας είναι ασφαλισμένα για τον κλάδο υγείας στο ταμείο
τραπεζών ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ (Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10) και το αμέσως προηγού-
μενο χρονικό διάστημα το εν λόγω ταμείο μας ενσωματώθηκε στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Το ταμείο μας, πέραν του Μητρώου, είχε στην αρμοδιότητά του τις παροχές σε χρήμα (επι-
δόματα αδειών, κατασκηνώσεις, έξοδα κηδείας, επίδομα συμπαραστάσεως κ.λπ.).
Παρά το γεγονός ότι η ενημέρωση που έχουμε από το ταμείο μας είναι ότι οι παροχές του
θα συνεχίσουν να αποδίδονται μέσα από τις υπηρεσίες σας και ότι στο εξής οι ασφαλι-
σμένοι συνάδελφοί μας θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα
του e-ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή τους, δεκάδες μέλη μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας
ευρισκόμενοι σε απόγνωση, καθόσον στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ που επισκέφθη-
καν κανένας υπάλληλος δε γνώριζε πώς να τους εξυπηρετήσει για τις υποθέσεις τους και
δεν υπήρχε κανείς αρμόδιος να τους δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το νέο λειτουρ-
γικό καθεστώς. 

Εκτός του μείζονος προβλήματος της μη καταβολής του επιδόματος συμπαραστάσεως
ετέρου προσώπου που είχαμε θίξει στην προηγούμενη επιστολή μας και αφορά ασθενείς
ασφαλισμένους και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, διαπιστώνουμε πλέον ότι πρόκειται για
ένα γενικευμένο πρόβλημα, του οποίου οι αρνητικές συνέπειες βαραίνουν βεβαίως απο-
κλειστικά τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας.
Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε, όπως είναι υποχρέωσή σας, για την άμεση ενημέρωση
των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του
πρώην ταμείου μας ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), προκειμένου οι συνάδελφοί μας να εξυπη-
ρετούνται στις υποθέσεις τους.
Επιπλέον, πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι οι ασφαλιστικές διατάξεις και ρυθμίσεις των
ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) διαφέρουν σε πολλά θέματα από τις
διατάξεις του πρώην ΙΚΑ και επομένως θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της ορθής εφαρ-
μογής τους από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά ως παράδειγμα, την ασφάλιση προστατευόμενων μελών (τέκνων),
τα οποία στο ταμείο μας ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) ασφαλίζονται μέχρι το 24ο έτος της ηλι-
κίας τους εφόσον είναι άγαμα και άνεργα, μέχρι το 26ο έτος εφόσον σπουδάζουν και επι-
πλέον όσα ασφαλισμένα προστατευόμενα (τέκνα) μέλη έχουν λάβει το πτυχίο τους
ασφαλίζονται μέχρι και δύο χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου, με ανώτατο όριο το 26ο έτος.
Αναφέρουμε το εν λόγω παράδειγμα συγκεκριμένα γιατί υπήρξαν περιπτώσεις συναδέλ-
φων που προσπάθησαν να εξυπηρετηθούν για τα ασφαλισμένα προστατευόμενα (τέκνα)
μέλη τους, αλλά οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ δήλωσαν άγνοια για αυτές τις διατάξεις που
ισχύουν ειδικά για το ταμείο μας, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοι.
Απευθυνόμαστε σε σας ως Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων και παρακα-
λούμε να παραπέμψετε το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία για να δοθεί άμεσα λύση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας. 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος        Νικόλαος Αλεξόπουλος

Εξ άλλου, τονίζουμε ότι το ταμείο μας και συνεπώς οι ασφαλισμένοι του, διέ-
πονται από εξειδικευμένες διατάξεις και ρυθμίσεις (όπως π.χ. τα ανώτατα όρια
ηλικίας ασφάλισης τέκνων), για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς
τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ για την ορθή εφαρμογή τους.

Δυστυχώς, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αποτελεί απόδειξη της προχει-
ρότητας με την οποία έγινε η ενσωμάτωση των υπηρεσιών του πρώην ταμείου
μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ, αλλά και της αδιαφορίας για τους
ασφαλισμένους, αφού αυτήν τη στιγμή οι συνάδελφοί μας βρίσκονται όμηροι
αυτής της μετάβασης και χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να εξυπηρετηθούν από κανένα, ενώ δεν έχουν λάβει και καμία ενημέρωση

για τον τρόπο εξυπηρέτησής τους στο εξής.

Είναι βεβαίως αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να ανταποκρι-
θεί άμεσα στο αίτημά μας, να προβεί σε ενημέρωση των υπαλλήλων του και σε
κάθε άλλη ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία των
ασφαλισμένων συναδέλφων μας ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά στις
υποθέσεις τους από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Ο Σύλλογός μας βέβαια βρίσκεται σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις
και να παρακολουθεί το θέμα μέχρι να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εξυπηρέ-
τηση των ασφαλισμένων συναδέλφων μας, ενώ βέβαια θα σας ενημερώσει άμεσα
για τυχόν εξελίξεις.
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Συνυπολογισμός στη σύνταξη των επιπλέον ετών ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ

Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει προβεί σε ενέργειες προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα
ακόμα ασφαλιστικό θέμα που αφορά ορισμένους συναδέλφους της Ιονικής.
Συγκεκριμένα, του παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες προ

Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν το Μάιο του 2016) που είχαν αποχωρήσει
από την τράπεζα, εργάστηκαν σε άλλη τράπεζα (ή αλλού) και κυρίως όσους
είχαν πάρει 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, αλλά κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους από το ΤΑΠΙΛΤ τους δόθηκε
ένα πολύ μικρό επιπλέον ποσό για αυτά τα έτη (δυσανάλογο της απόδοσης των επι-
πλέον ασφαλιστικών ετών) ή ακόμα και καθόλου.

Με την ευκαιρία του επανυπολογισμού των συντάξεων, ο Σύλλογός μας που
ενεργοποιείται και διεκδικεί σε όλα τα μέτωπα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
των συναδέλφων, απέστειλε την κάτωθι επιστολή στο ΤΑΠΙΛΤ, ζητώντας να
συνυπολογιστούν αυτά τα έτη στον επανυπολογισμό ως συνεχόμενα ασφαλι-
στικά έτη (εάν αυτή η διαδικασία ευοδωθεί, τότε αυτό μπορεί να σημάνει μεγά-
λες θετικές διαφορές στις συντάξεις των εν λόγω συναδέλφων), όπως ορίζει ο
Νόμος Κατρούγκαλου.  
Επιπλέον, επειδή έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην εφαρμογή των διατάξεων
του Νόμου Κατρούγκαλου ακόμα και στους νέους συνταξιούχους, ζητήσαμε την
άμεση διευθέτησή τους: 

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕφΚΑ), Δραγατσανίου 8
Θέμα : Συνυπολογισμός στη σύνταξη των επιπλέον ετών ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ
Κυρίες-οι,
Μετά και από την εφαρμογή του Ν4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), υπάρχουν αρκετές πε-
ριπτώσεις συνταξιούχων συναδέλφων μας οι οποίοι, ενώ είχαν λάβει απόφαση συνταξιοδό-
τησης από το ΤΑΠΙΛΤ, στη συνέχεια ασφαλίστηκαν σε άλλους φορείς, είτε ως εργαζόμενοι
είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων
συναδέλφων μας, οι οποίοι προσκόμισαν μετά τη συνταξιοδότησή τους τον επιπλέον ασφα-
λιστικό τους χρόνο, αυτός δεν έχει συνυπολογιστεί αθροιστικά στο ποσοστό αναπλήρωσης
της σύνταξής τους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Ν4387/2016, παρ’ ότι έχει γίνει επανυ-
πολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε περι-
πτώσεις : 
1.Ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής
της σύνταξης και εν τω μεταξύ εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα ασφάλισης, οι
οποίοι προσκόμισαν τον ασφαλιστικό τους χρόνο μετά την απόφαση συνταξιοδότησης. Για
αυτό τον ασφαλιστικό χρόνο υπολογίστηκε ένα πολύ μικρό επιπλέον ποσό (δυσανάλογο της
απόδοσης των επιπλέον ασφαλιστικών ετών), χωρίς να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξής
τους, δηλαδή να προστεθεί ο εν λόγω χρόνος στον προηγούμενο και να αυξηθεί αναλόγως
το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξής τους.
2.Σε αρκετούς συνταξιούχους συναδέλφους μας που ανήκαν στην παραπάνω κατηγορία που
εργάστηκαν μετά την απόδοση της σύνταξής τους, την οποία ελάμβαναν μειωμένη ως εργα-
ζόμενοι, ο ασφαλιστικός χρόνος που διήνυσαν λαμβάνοντας τη μειωμένη σύνταξή τους δεν
έχει συνυπολογιστεί εν τέλει, έστω και εκ των υστέρων, στη σύνταξή τους. 
3.Μία παρόμοια τρίτη κατηγορία αφορά συναδέλφους μας που διένυσαν παράλληλους χρό-
νους ασφάλισης ενώ ήταν υπάλληλοι της Ιονικής (κυρίως αυτοαπασχολούμενοι) και αυτοί οι
χρόνοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στη συνταξιοδοτική τους απόφαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να σας παραθέσουμε και άλλες περιπτώσεις, αλλά

από τα παραπάνω θεωρούμε ότι γίνεται κατανοητό το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε και
πρέπει να διευθετηθεί.
Όλοι οι εν λόγω ασφαλιστικοί χρόνοι μπορεί να έχουν διανυθεί είτε πριν το Νόμο Κα-
τρούγκαλου, δηλαδή μέχρι τις 12/5/2016, είτε μετά, δηλαδή από 13/5/2016 και μετά. Όπως
γνωρίζετε, είτε στο Νόμο Κατρούγκαλου είτε σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν μετέπειτα, έχουν
συμπεριληφθεί διατάξεις που διευθετούν τις παραπάνω περιπτώσεις ασφαλισμένων. Ήδη,
για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά το
Νόμο Κατρούγκαλου, οι εν λόγω ασφαλιστικοί χρόνοι  συνυπολογίζονται (παρότι ακόμα και
σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν υπάρξει προβλήματα υλοποίησης στο ακέραιο των διατάξεων
του Νόμου).
Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τους παλαιούς συνταξιούχους, δηλαδή
τους συνταξιοδοτηθέντες προ του Νόμου Κατρούγκαλου, στους οποίους γίνεται επανυπολο-
γισμός σύνταξης σύμφωνα με το Νόμο. Σας καλούμε να προχωρήσετε στον επανυπολογισμό
και τη διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των παλαιών συνταξιούχων με το
σύνολο του ασφαλιστικού τους χρόνου, όπως είναι υποχρέωσή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος αυτής της
κατηγορίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Επιπλέον, επειδή παρατηρούμε ότι και στους νέους συνταξιούχους, δηλαδή τους συνταξιο-
δοτηθέντες μετά το Νόμο Κατρούγκαλου, υφίστανται καθυστερήσεις σε αυτό το θέμα και δεν
έχουν ακόμα συνυπολογιστεί οι εν λόγω ασφαλιστικοί χρόνοι σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου Κατρούγκαλου, σας καλούμε να διευθετήσετε αυτό το θέμα, ώστε να διαμορφωθούν
οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας σύμφωνα με το Νόμο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Αναμένουμε άμεσα την απάντησή
σας. 

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

Σαράντος Φιλιππόπουλος                 Νικόλαος Αλεξόπουλος

Πρόκειται βέβαια για ένα απόλυτα δίκαιο αίτημα αυτής της κατηγορίας των συνα-
δέλφων μας και αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση του Ταμείου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποί-
ηση αυτού του καθ’όλα δίκαιου αιτήματος.

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 ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά
είτε να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική μας σύμβουλο συναδέλφισσα
Μαρία Φιλιπποπούλου, προκειμένου να έχουμε μία εικόνα των συναδέλφων που
τους αφορά το θέμα και της ιδιαίτερης περίπτωσης του καθενός, αλλά και για να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το αίτημα με τον πλέον ορθό και κατάλληλο τρόπο.
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Τα πρόσφατα γεγονότα του Καπιτωλίου μας έδωσαν την ευκαιρία να σας παρουσιάΤα πρόσφατα γεγονότα του Καπιτωλίου μας έδωσαν την ευκαιρία να σας παρουσιά--
σουμε τον ελληνικής καταγωγής δημιουργό των κομψοτεχνημάτων του κτιρίουσουμε τον ελληνικής καταγωγής δημιουργό των κομψοτεχνημάτων του κτιρίου

Ένας ιδεολόγος στην πράξη – Το τίμημα ξανά, η προσφυγιά

Ο
πατέρας του, Σταύρος, ήταν από τα Φιλιατρά, όμως η συμμετοχή της οικο-
γένειάς του στο Ορλωφικό κίνημα που απέτυχε, τον υποχρέωσε να εγκατα-
λείψει τα πάτρια εδάφη, το 1774, να πάει στην τότε βενετική Ζάκυνθο και

στη συνέχεια στη Ρώμη, το 1781. Εκεί παντρεύτηκε την Ιταλίδα Annamaria Bianchini
και το 1805 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης.

Σπούδασε εικαστικές τέχνες στη Ρώμη, στην Accademia di San Luca, όπου είχε δα-
σκάλους, μεταξύ άλλων, τους Camuccini, A.Canova και Bertel Thordwalsen. Από αυ-
τούς διδάχθηκε τη νεότερη προσέγγιση της κλασσικής και νεοκλασικής τέχνης και
από τον F.Agricola την ανάδειξη των ιστορικών και θρησκευτικών θεμά-
των. Του ανέθεσαν μια σειρά σημαντικών έργων στη Ρώμη, όπως η Πα-
ναγία του Αρκέτο, το Παλάτσο, το Θέατρο Τορλόνια, καθώς η
ζωγραφική ικανότητά του στα θρησκευτικά θέματα τον έφεραν στο Βα-
τικανό, κοντά στον πάπα Γρηγόριο 16ο και του έδωσαν την ευκαιρία να
διακοσμήσει αρκετές εκκλησίες στη Ρώμη, αλλά και να κάνει το πορ-
τραίτο του Πάπα.

Το 1848 όμως, η Ιταλία ήταν ένα ηφαίστειο. Ο λαός αγωνιζόταν με ένα
δημοκρατικό όραμα για την Ένωση όλων των ιταλικών κρατιδίων.
Αυτός ο πόθος προσέκρουε στην πείσμονα αντίδραση των Παπών. Οι
διασυνδέσεις του με το Βατικανό λόγω των καλλιτεχνικών του δεξιοτή-
των, είχαν δώσει στον Μπρουμίδη εκείνη την εποχή τη θέση του λοχα-
γού στο παπικό κράτος, παράλληλα με τις καλλιτεχνικές του ασχολίες.
Ο Μπρουμίδης όμως, παρά τη θέση του, διαπνεόταν από έντονα φιλε-
λεύθερα και δημοκρατικά αισθήματα και όταν, σε μία από τις συγκρού-
σεις που χαρακτήριζαν την εποχή, δόθηκε εντολή στις παπικές δυνάμεις
να πυροβολήσουν το πλήθος των επαναστατών, ο λοχαγός Μπρουμίδης
ύψωσε το ανάστημά του και αρνήθηκε να εκτελέσει τις διαταγές. Μπορεί
να υπηρετούσε στον παπικό στρατό, αλλά η καρδιά του παλλόταν από
τις φιλελεύθερες ιδέες των επαναστατών. Άλλωστε ανάμεσά τους είχε
πολλούς φίλους και ομοτέχνους. Η στάση του αυτή που αποσιωπήθηκε σε
μεγάλο βαθμό στα αφιερώματα που του έγιναν από τα περισσότερα ΜΜΕ, κατά τη
γνώμη μας, μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με το τεράστιο καλλιτεχνικό του έργο… 

Συνέπεια της άρνησής του ήταν να φυλακιστεί για 14 μήνες και να απελευθερωθεί
μόνο μετά από μεσολάβηση του γνωστού του Πάπα Πίου του 9ου, με τον όρο όμως
να φύγει από την Ιταλία και να μην ξαναγυρίσει ποτέ! 

Για μία ακόμα φορά, κάποιος από την οικογένεια Μπρουμίδη βρέθηκε κυνηγημένος
για τις επανασταστικές του ιδέες… Ο πατέρας του Σταύρος πρόσφυγας κυνηγημένος
από τους Οθωμανούς, ενώ ο γιος Κωνσταντίνος σημαδεύτηκε κι εκείνος από την
προσφυγική μοίρα, να φύγει από τη Ρώμη για να σώσει τη ζωή του, όπως φεύγουν
εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες ανά τον κόσμο για άλλες πατρίδες. 

Ένας Αμερικανός φίλος του τότε τον προέτρεψε να επιλέξει την Αμερική ως προ-
ορισμό του για να αναδείξει στο Νέο Κόσμο το καλλιτεχνικό του ταλέντο. Εξ άλλου,
τότε στην Αμερική οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές από σήμερα και ως ένα
βαθμό ήταν πράγματι ένας τόπος γεμάτος ευκαιρίες όπου κάποιος μπορούσε να
ζήσει το λεγόμενο «αμερικανικό όνειρο». 

Νέα πατρίδα, νέα ζωή, νέος σκοπός
Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης έφτασε στην Αμερική το 1852. Η αποχώρησή του από
την Ευρώπη έμελλε να είναι οριστική. Ο ίδιος δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα,
αλλά ούτε ξέχασε τον τόπο του πατέρα του. Στη Βίβλο που παρέλαβε μόλις έφτασε
στις ΗΠΑ, στα προσωπικά του στοιχεία έγραψε: «γεννημένος στη Ρώμη, από τον
Σταύρο Μπρουμίδη, από τα Φιλιατρά, περιοχή της Μεσσηνίας, στην Πελοπόννησο,
στην Ελλάδα…».

Σύντομα έλαβε την αμερικανική υπηκοότητα και αφού άρχισε να εργάζεται σε διά-

φορα έργα, το 1855, έχοντας μόλις επιστρέψει από την πόλη του Μεξικού όπου είχε
διακοσμήσει τον μητροπολιτικό ναό της «Αγίας Τριάδας», διάβασε την αγγελία για
το Καπιτώλιο. Ο αρχιτέκτονας Meigs που αναζητούσε συνεργάτες, έγραψε στο ημε-
ρολόγιό του σχετικά: «συνάντησα ένα γεμάτο ζωή ηλικιωμένο άντρα, με μία πολύ
κόκκινη μύτη είτε από τον μεξικανικό ήλιο είτε από το μπράντι.»

Οι υπεύθυνοι του έργου είδαν στον Ελληνοϊταλό καλλιτέχνη έναν από μηχανής θεό
που μπορούσε να συγκεράσει το ύφος της ελληνικής και της ευρωπαϊκής παράδο-
σης. Άλλωστε ήταν αδύνατο να βρεθεί Αμερικανός ζωγράφος μυημένος στην τέχνη
της νωπογραφίας…

Από το 1855 και έως το τέλος της ζωής του δεν σταμάτησε να δημιουργεί στο Κα-
πιτώλιο. Διακόσμησε, μεταξύ άλλων, την Προεδρική Αίθουσα, την Αί-
θουσα των Συνεδριάσεων της Βουλής, την Αίθουσα της Υποδοχής της
Γερουσίας, τα κάγκελα για όλες τις σκάλες στους διαδρόμους της Γερου-
σίας, κ.ά. Στην τέχνη του εμπνεόταν από την Αναγέννηση, εκτιμούσε την
τεχνοτροπία του Ραφαήλ, υιοθέτησε την τεχνική μπαρόκ στη νωπογρα-
φία, αλλά αποκλήθηκε ο «Μιχαήλ Άγγελος του Καπιτωλίου των ΗΠΑ»
λόγω της τεχνικής των νωπογραφιών του Μιχαήλ Αγγέλου που πρώτος
αυτός εφάρμοσε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα με το κορυφαίο έργο του
την «Αποθέωση του Ουάσινγκτον», στη Ροτόντα, στο κέντρο του Κα-
πιτωλίου, το οποίο δημιούργησε μέσα σε 11 μόνο μήνες και τη ζωφόρο
με έργα που απεικονίζουν σημαντικά γεγονότα της αμερικανικής ιστο-
ρίας.

Όμως, ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης δεν έμενε προσκολλημένος στο πα-
ρελθόν. Η τεχνολογική εξέλιξη δεν τον άφηνε αδιάφορο, γι’ αυτό και
στις δημιουργίες του εμφανίζονται σε διάφορα σημεία οι νέες εφευρέσεις
της εποχής, όπως η ηλεκτρική γεννήτρια, το καλώδιο του τηλέγραφου,
κ.ά. Συνολικά, το έργο του χαρακτηρίζεται από το συνταίριασμα των αρ-
χαιοελληνικών και ευρωπαϊκών παραδόσεων και αξιών με το πνεύμα
ελευθερίας και δημοκρατίας που έπνεε τότε στην Αμερική.

Δημιουργικός οργασμός μέσα στην προσωπική κόλαση
Από όταν ανέλαβε το έργο και στα επόμενα χρόνια της ζωής του, ο ίδιος έλεγε ότι
μόνη του φιλοδοξία και καθημερινή του προσευχή ήταν να μπορέσει να ζήσει αρ-
κετά για να εξωραΐσει το Καπιτώλιο. Αυτή η φράση όμως, έκρυβε μία θλιβερή πραγ-
ματικότητα, αφού όλο αυτό το διάστημα, η προσωπική ζωή του Μπρουμίδη
δεχόταν απανωτά χτυπήματα… 

Ο εξορισμός του από την Ιταλία είχε ως αποτέλεσμα να μην ξαναδεί ποτέ την οικο-
γένειά του, γεγονός, βεβαίως, που του στοίχισε πολύ. Επίσης, η δεύτερη σύζυγός του
Lola Germon (την οποία χρησιμοποίησε σαν μοντέλο για τις δημιουργίες του) τον
εγκατέλειψε, βυθίζοντας την καρδιά του στη θλίψη. Δυστυχώς η ζωή του μετά τον
χωρισμό κατέληξε σε δράμα. Παράλληλα, αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες καθόσον
υπήρξαν και τότε (σε μία τραγική σύνδεση που συνεχίζει να βασανίζει την ανθρω-
πότητα μέχρι σήμερα) ξενοφοβικά στοιχεία που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την πα-
ρουσία ενός πρόσφυγα στο ναό της αμερικανικής δημοκρατίας. 

Η μοναξιά και τα ψυχικά αδιέξοδα τον οδήγησαν στην κατάρρευση. Αρρώστησε και
τα χρήματα που έπρεπε να λαμβάνει από τις εργασίες του στο Καπιτώλιο πήγαιναν
όλα στα φάρμακα. Την 1η Οκτωβρίου 1879 ο Μπρουμίδης σε ιδιαίτερα άσχημη κα-
τάσταση ανεβαίνει στη σκαλωσιά για να ολοκληρώσει κάποια σχέδιά του στο «Διά-
ζωμα» του Καπιτωλίου. Πέφτει όμως απότομα στο δάπεδο και από τότε δεν
ξανασηκώθηκε ποτέ. Προσπάθησε να εργαστεί σπίτι του, αλλά το φάσμα της πείνας,
η μοναξιά, τα γεράματα, η ξενιτιά, ο φόβος του κοινωνικού εξευτελισμού και οι ασυ-
νείδητοι τεχνοκριτικοί που κατηγορούσαν τα έργα του από φθόνο, τον ισοπέδω-
σαν.

Πέθανε πάμφτωχος, το πρωί στις 6.30 τη 19η Φεβρουαρίου του 1880.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Λένε ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα
βρεις από κάτω έναν Έλληνα. Δεν μπο-
ρούμε να είμαστε σίγουροι για την «ακρί-
βεια» αυτής της παραδοχής, αλλά είναι
δεδομένο ότι ο ταξιδιάρικος και παθια-
σμένος λαός μας, είτε λόγω επιθυμίας
είτε λόγω των εκάστοτε συνθηκών, έχει
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας
λίγο ελληνικό χρώμα σε κάθε γωνιά της
γης. Δεν είναι παράλογο λοιπόν ότι κάθε
φορά που κάποιο γεγονός συγκλονίζει
την ανθρωπότητα, τα εγχώρια ΜΜΕ ψά-
χνουν να βρουν το συμπατριώτη ή ομο-
γενή που σχετίζεται με τα τεκταινόμενα.  
Η συγκλονιστική εισβολή των οπαδών
του Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ
συντάραξε το αμερικανικό πολιτικό σύ-
στημα και όλο τον κόσμο. Και αυτήν τη

φορά ο Έλληνας πρωταγωνιστής της
υπόθεσης δεν είχε να κάνει με τα ίδια τα
γεγονότα, αλλά με την εξαίσια καλλιτε-
χνική του παρουσία που αποτυπώνεται
και απλώνεται σε όλο το κτίριο του Κα-
πιτωλίου, αφού ο ελληνικής καταγωγής
Κωνσταντίνος Μπρουμίδης (1805-
1880) είναι υπεύθυνος για τα περισσό-
τερα, εκπληκτικά έργα τέχνης τα οποία
κοσμούν το σύμβολο της αμερικανικής
δημοκρατίας.
Εμείς θα κάνουμε μία σύντομη αναδρομή
στην πορεία της ζωής του, προσπα-
θώντας να εστιάσουμε εξίσου τόσο στα
καλλιτεχνικά του επιτεύγματα, όσο και
στον ίδιο τον άνθρωπο Μπρουμίδη, ο
οποίος υπέφερε από διώξεις και τραγικές
συγκυρίες μέχρι το τέλος του…

Κωνσταντίνος Μπρουμίδης
Ο  « Μ ι χα ή λ  Άγ γ ε λο ς  τω ν  Η Π Α »

Άγαλμα του Κ. Μπρουμίδη
στην Ανάπολη των ΗΠΑ
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128 χρόνια μετά…
Ο εορτασμός των 203 χρόνων από τη γέννηση του Κων. Μπρουμίδη κρίθηκε από
το Κογκρέσο πως ήταν μία καλή ευκαιρία για να τον ξανασυστήσει στην κοινωνία
και στους επισκέπτες του Καπιτωλίου, την έδρα της Αμερικανικής Δημοκρατίας,
καθώς με το ζωγραφικό του έργο είχε βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντος την αξία
του συμφιλιωμένου λαού, μετά την οδυνηρή εμπειρία του Εμφυλίου πολέμου του,
στερεωμένης σε αρχές που πηγάζουν από την έννοια της Δημοκρατίας, όπως την
ανέδειξε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.

Για δεκαετίες είχε παραμείνει στην αφάνεια, ώσπου με νόμο που ψήφισε το
Κογκρέσο το 2008, του απονεμήθηκε μεταθανατίως η υψηλότερη διάκριση του
Κογκρέσου, το Χρυσό Μετάλλιο, σε αυτόν που με την τέχνη του είχε κάνει σκοπό
της ζωής του «να κάνει όμορφο το Καπιτώλιο της μοναδικής χώρας στον κόσμο
όπου υπάρχει ελευθερία», όπως είχε δηλώσει. 

Και είμαστε βέβαιοι, ότι αν από κάπου έχει τη δυνατότητα ο Κωνσταντίνος Μπρου-
μίδης να κοιτά τις εξελίξεις σήμερα, σίγουρα θα στενοχωριέται που ο χώρος στον
οποίο μεγαλούργησε θέτοντας τη δημοκρατία και την ελευθερία ως ύψιστα αγαθά,
έγινε το πεδίο της εισβολής ακραίων αντιδημοκρατικών στοιχείων πριν λίγο καιρό,
αλλά και το επεισόδιο αυτό αφορμή για να τον γνωρίσουμε καλύτερα κι εμείς στην
Ελλάδα…

Η «Αποθέωση του Ουάσινγκτον» συμβολίζει τη ζωή και την ελευθερία, οικου-
μενικές και διαχρονικές αρχές που κληρονόμησε ο ελληνικός πολιτισμός, και
υιοθετήθηκαν από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Ο καλλιτέχνης
είδε τον Ουάσινγκτον ως τον Δία καθισμένο στο θρόνο του, να κρατά στο αρι-
στερό χέρι του ένα σπαθί, με στρατιωτική στολή και τα πόδια του τυλιγμένα με
ύφασμα. Δεξιά του κάθεται η «Ελευθερία» και αριστερά η φτερωτή «Νίκη» που
κρατά μια σάλπιγγα με την οποία αναγγέλλει τον θρίαμβο της νίκης.
Γύρω από την μπορντούρα του Θόλου αναπτύσσονται έξι συμπλέγματα θεών
του Ολύμπου με τους ακόλουθους συμβολισμούς: η Αθηνά για την Επιστήμη,
ο Ποσειδώνας για τη Ναυτιλία, ο Ερμής για το Εμπόριο, ο Ήφαιστος για τις Κα-
τασκευές και η Δήμητρα για τη Γεωργία. Το σύμπλεγμα της «οπλισμένης Ελευ-
θερίας» παραπέμπει στην καταδίωξη τους εγκλήματος, των σκληρών ηγεμόνων
και των καταχραστών της εξουσίας. 

Πλησίον του βρίσκονται 13 Παρθένες, αλληγορικές φιγούρες των τότε Πολιτειών
της Αμερικής, που κρατούν στα χέρια τους μια ταινία με τη λατινική φράση:
«E Pluribus Unum» (από τα πολλά ένα, δηλαδή ενότητα από το συνδυασμό
πολλών μερών).

Η Αποθέωση του Ουάσινγκτον

Τμήμα της εκπληκτικής ζωφόρου στη Ροτόντα του Καπιτωλίου

Οι διάδρομοι του Καπιτωλίου που φιλοτέχνησε, φιλοξενούν την προτομή του

Ό
λοι θυμάστε ότι μόλις δημοσιεύτηκε ο Νόμους Κατρούγκαλου (4387/216),
τα στελέχη του Συλλόγου μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς μας συμ-
βούλους εξέτασαν αναλυτικά και με ψυχραιμία όλες τις πτυχές του και αμέ-

σως αντιληφθήκαμε ότι με αυτόν το νόμο είχαμε τη δυνατότητα με σωστούς
χειρισμούς, όχι απλώς να μη μειωθούν οι συντάξεις μας, όπως ακουγόταν κατά
κόρον από τα ΜΜΕ, αλλά και να τις αυξήσουμε κιόλας. Με συντεταγμένες και
προσεκτικές κινήσεις συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
στις αρμόδιες υπηρεσίες το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου, το οποίο
με αδιάσειστα στοιχεία αποδείκνυε ότι οι εισφορές μας ήταν υψηλότερες από
αυτές του ΙΚΑ και συνεπώς απαιτήσαμε - όπως και έγινε αποδεκτό από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή - να υπολογιστούν ανταποδοτικά οι επιπλέον εισφο-
ρές μας, οδηγώντας στις αυξήσεις στις συντάξεις με τον επανυπολογισμό τους
από 1/1/19.
Την ίδια περίοδο βέβαια το τότε Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων (με προ-
εδρεύοντα τον κ. Κολλάτο), έσπευσε εξ αρχής σε ανούσιες κραυγές, καταγγέλ-
λοντας το νόμο χωρίς να έχουν καμία πρόταση (και γνώση…), ενώ μας
κατηγορούσαν ως «ριψάσπιδες» και «μηδίσαντες» και ξεκινούσαν την 4η Συνε-
δρίαση του Δ.Σ. στις 4/2/18 με θέμα την καταδίκη του Προέδρου του Συλλόγου
μας, συνάδελφου Σαράντου ΦΙλιππόπουλου και του Γενικού Γραμματέα συνά-
δελφου Νίκου Αλεξόπουλου, τους οποίους εγκαλούσαν - άκουσον άκουσον - επειδή
παρέδωσαν το υπόμνημα (το οποίο οδήγησε στις αυξήσεις των συναδέλφων…) εξ
ονόματος όλων των συναδέλφων!!!

Εμείς δε θα πούμε πολλά, καθώς αφενός μεν σύντομα θα σας παρουσιάσουμε αδιά-
σειστα στοιχεία που αναδεικνύουν την άγνοια και την επικινδυνότητα του κ. Κολ-
λάτου και των συνεργατών του, αφετέρου δε, τα γεγονότα και οι εξελίξεις μιλούν
από μόνα τους αφού δικαίωσαν πλήρως την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και τους συνα-
δέλφους και απλά θα τονίσουμε ότι μέχρι εκεί έφτανε η άγνοια των ασχέτων…

Επιπλέον, θα θυμάστε ότι αμέσως μετά την (με χαρακτηριστική καθυστέρηση) ανάρ-
τηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των επανυπολογισμένων συντάξεων τον
Οκτώβριο του 2019, σας καλέσαμε όλους να υποβάλετε ενστάσεις, τις οποίες σας
ετοίμαζε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τον τρόπο με
τον οποίο είχε γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιού-
χων.

Στο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων για το μήνα Ιανουάριο 2019 λοι-
πόν, που αναρτήθηκε τον Οκτώβριο του 2019, εμφανιζόταν το νέο ποσό της σύντα-

ξης το οποίο αποτελείται από την εθνική σύνταξη, την ανταποδοτική σύνταξη και
την προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με το Νόμο Κατρούγκαλου, οι συντάξεις ως
προς το ανταποδοτικό μέρος για όσους υποβάλλουν αίτηση από 13/5/16 και
μετά, υπολογίζονται με βάση τις πάσης φύσεως αποδοχές επί των οποίων έχουν
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, συνυπολογιζομένων των δώρων των εορ-
τών, των επιδομάτων αδείας και των οικογενειακών επιδομάτων. 
Στην περίπτωση όμως του επανυπολογισμού των συντάξεων των παλαιών
συνταξιούχων, αυτός έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές εμ-
φανίζονται στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησής τους (δηλαδή βασικός μι-
σθός, πολυετία, βαθμός, επίδομα πτυχίου). Επομένως, δεν έχουν συνυπολογιστεί
όλες οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, ούτε έχουν συνυ-
πολογιστεί τα δώρα εορτών, τα επιδόματα αδείας και τα οικογενειακά επιδό-
ματα, όπως δηλαδή προβλέπει ο νόμος και έχει γίνει στους νέους συνταξιούχους
που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5/16.
Αυτό το μείζον θέμα μας είχε απασχολήσει από την πρώτη στιγμή και βεβαίως
το αποτυπώσαμε λεπτομερώς στις ενστάσεις που υποβάλαμε (μαζί και με άλλα
θέματα που προέκυπταν από τον επανυπολογισμό), αλλά παρ’όλα αυτά μέχρι σή-
μερα δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση των αρμόδιων φορέων και ασφαλώς ούτε
κίνηση για τροποποίηση του επανυπολογισμού.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η διαφορά αυτή του επανυπολογισμού για τις συντάξεις
του χώρου της Ιονικής, δημιουργεί μεγάλες διαφορές στο κομμάτι της ανταπο-
δοτικής σύνταξης, γιατί γνωρίζετε ότι πέραν των βασικών στοιχείων του μισθού,
ασφαλώς όλοι λαμβάναμε και κάποια άλλα επιδόματα (π.χ. επίδομα υπογραφής, επί-
δομα ταμία, τουριστικό επίδομα κ.ά), επί των οποίων επίσης γινόταν παρακράτηση
εισφορών.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια δεν αφήνει ποτέ κανένα θέμα που αφορά τους συ-
ναδέλφους στην τύχη και έχουμε ήδη κάνει τη σχετική μελέτη με τους ασφαλι-
στικούς μας συμβούλους και είμαστε έτοιμοι να το διεκδικήσουμε μέσω της
διοικητικής και νομικής, αν χρειαστεί, οδού.
Βεβαίως, το θέμα αυτό θα το είχαμε κινήσει νωρίτερα, αλλά αφενός μεν αναμέναμε
μήπως υπήρχαν ενέργειες από πλευράς του e-ΕΦΚΑ για την τροποποίηση του επα-
νυπολογισμού μετά από τις ενστάσεις που υποβάλαμε και αφετέρου δε, η πανδημία
δημιούργησε διάφορα κωλύματα, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό.

Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας γιατί το επόμενο διάστημα θα
σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τον τρόπο που θα γίνουν συντεταγμένα οι διεκ-
δικήσεις μας, αλλά και για τις ενέργειες που θα απαιτηθούν από την πλευρά σας.

Σε πλήρη ετοιμότητα για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στην ανταποδοτική μας σύνταξη των εισφορών
από το σύνολο των αποδοχών μας, που θα σημάνει νέες αυξήσεις για τους προερχόμενους από την Ιονική
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Ηλίας Μαυροδήμος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός μας Ηλίας Μαυροδή-
μος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Αλίμου, Συγγρού-Φιξ, Θήβας,
Λιβαδειάς. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, αλλά δυστυ-
χώς αυτά τα στοιχεία δεν εκτιμήθηκαν από την τράπεζα που του κατήγγειλε
άδικα τη σύμβαση. Η πικρία που προκάλεσε στον Ηλία η άδικη αυτή αντιμε-
τώπιση συνέβαλε στην επιδείνωση  των προβλημάτων υγείας του με συνέπεια

να φύγει τόσο νωρίς από κοντά μας. Ωστόσο είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι
που είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του δεν θα ξεχάσουν την καλοσύνη και την προσή-
νεια που χαρακτήριζαν τον Ηλία και θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή
εργασιακή τους πορεία. Στην αδερφή του Μαρία, το γαμπρό του Γιάννη, καθώς και στους οι-
κείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Μαργαρίτα Αντωνοπούλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών η συναδέλφισσά μας Μαργαρίτα
(Ρίτα) Αντωνοπούλου, η οποία είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Αγίου Ανδρέα
Πατρών, την Καρόλου Πατρών, την Αγία Παρασκευή, το Νέο Ψυχικό και τη
Ραφήνα. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και ήταν ένας ευαί-
σθητος και δοτικός άνθρωπος με ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης,

που απολάμβανε της αγάπης και της εκτίμησης όλων των συναδέλφων που
είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί της και να τη γνωρίσουν. Η Ρίτα ήταν μία γνήσια Ιονι-
κάρια, αφού ήταν η κόρη του αείμνηστου Φώτη Αντωνόπουλου με τη σπουδαία σταδιοδρομία
στην Ιονική Τράπεζα και αδερφή της επίσης συναδέλφισσάς μας Διονυσίας (Σίσσυ) Αντωνο-
πούλου. Στην κόρη της εκλιπούσης, Χριστίνα, τη συναδέλφισσά μας Σίσσυ, καθώς και σε όλους
τους οικείους της, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Κορνήλιος Μαύρος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας Κορνήλιος Μαύ-
ρος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης οδού Διοικη-
τηρίου, οδού Γιαννιτσών, Σταυρούπολης, οδού Εγνατίας, στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος και ως διευθυντής στην Καλαμαριά και την Άνω
Τούμπα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και κανείς δε θα

ξεχάσει τον αδαμάντινο χαρακτήρα και την καλοσύνη του, στοιχεία που τον έκαναν προσιτό
και αγαπητό σε όλους. Στη σύζυγό του Αθηνά, την κόρη τους Χριστίνα, καθώς και στους οι-
κείους εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτρης Μελαχροινός
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης Μελα-
χροινός, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην 25ης Αυγούστου Ηρακλείου Κρήτης,
το Ρέθυμνο, την Κορνάρου Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής και
ως διευθυντής στην Ιεράπετρα και την 62 Μαρτύρων Ηρακλείου. Τον διέκριναν
το ήθος , η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαίρη, τα παιδιά τους
Μιχάλη και Αγάπη, την αδερφή του Αθηνά, καθώς και στους οικείους του εκλι-

πόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αναστάσιος Μπανάτας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός μας Αναστάσιος
(Τάσος) Μπανάτας ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κοζάνη. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία, στα παιδιά τους
Γιάννη, Θωμά και Άννα – Μαρία, καθώς και στους οικείους εκλιπόντος, εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ηλίας Τσακρακίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί
στη ζωή ο συνάδελφός μας Ηλίας Τσακρακίδης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη
Δραγούμη, τη Δράμα, τη Διοικητηρίου, στα Γιαννιτσά ως διευθυντής, στη Μο-
ναστηρίου ως διευθυντής, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδας,
στη ΒΙΠΕ ως διευθυντής και στη Μητροπόλεως ως διευθυντής. Τον διέκριναν

το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ είχε βαθύτατη γνώση των εργασιών της τράπεζας,
όπως μαρτυρά και η αξιόλογη σταδιοδρομία του. Στη σύζυγό του Βέτα, τις κόρες τους Σοφία
και Γεωργία, την αδερφή του Παναγιώτα, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Θεοφάνης φίλιος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Θεοφάνης (Φάνης)
Φίλιος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα Τρίκαλα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρίνα, τις κόρες τους Δέσποινα και
Σοφία και στις εγγονές τους Μαρίνα, Ναταλία και Νεφέλη, καθώς και στους οι-
κείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ευστάθιος Παπαθανασίου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνάδελφός μας Ευστάθιος (Στάθης)
Παπαθανασίου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Προσωπικού, τη Διεύ-
θυνση Διαθεσίμων, το Κεντρικό, την Τεχνική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, τη Φίλωνος και το Σύνταγμα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Γεωργία, τους γιους τους Αργύρη και Χρήστο,
καθώς και στους οικείους, εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτρης Σταυρόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης Σταυρό-
πουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους γιους του Λιβέριο και
Γεώργιο, στον αγαπητό συνάδελφο και συμπέθερο του Δημήτρη, τον Γιώργο
Μπαχαρίδη, με τον οποίο τους ένωναν οικογενειακοί και φιλικοί δεσμοί, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Αθανάσιος Χατζητριανταφύλλου
Έφυγε από κοντά μας - κατά λυπηρή σύμπτωση ανήμερα των γενεθλίων του -
σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας Αθανάσιος (Σάκης) Χατζητριανταφύλλου,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Διοικητηρίου, Βυζαντίου, Ρούσβελτ
και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και ως διευθυντής στη Νάουσα. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Χρυσή, τους δύο γιους
τους Νικόλαο και Απόστολο, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιάννης Κακαλής
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Κακαλής,
ο οποίος είχε υπηρετήσει ως φύλακας επί σειρά ετών στο Κεντρικό. Τον διέκρι-
ναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Θεοδώρα, τον επί-
σης συνάδελφό μας γιο τους Βασίλη, την κόρη τους Νικολέτα, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νικόλαος Γρουμπός
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος Γρουμπός ο
οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, τα Μέγαρα, τη Μάνδρα, τα Άνω Πατήσια,
την Ελευσίνα και το Κιάτο. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Κωνσταντίνα, τις κόρες τους Ουρανία και Ελένη, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννης Απέσσος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Απέσσος
που είχε υπηρετήσει στη Χίο, την Ομόνοια και την 3η Σεπτεμβρίου. Τον διέκρι-
ναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στον αδερφό του εκλιπόντος, Δη-
μήτρη, καθώς και στους οικείους του, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Θεόδωρος Καστανάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών ο συνάδελφός μας Θεόδωρος Καστα-
νάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και στο Βόλο. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Καλλιόπη και στα δύο
τους παιδιά, την επίσης συναδέλφισσά μας Ουρανία και τον Λευτέρη, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.
Κωνσταντίνος Αγαπητίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Αγα-
πητίδης ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και ως Διευθυντής στη Διεύ-
θυνση Περιουσίας Ιονικής Τράπεζας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Σουζάνα και τους δυο γιους τους Γιάννη και
Σταύρο, καθώς και στους οικείους εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια.

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

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

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte.gramm@gmail.com
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Δικαστικές αποφάσεις
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6601/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010 και του επιδικά-
σθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό
των 5.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικη-
γόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΝΤΕρΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3374/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευαγγελία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2006 και της επι-
δικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης το ποσό των 5.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΟΥΛΙΩ ΖΑρΜΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4110/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία

αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρουλιώ έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007
και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3436/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007 και του
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομι-
μοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης
το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΠΕΤρΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1814/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρουλιώ έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2007 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπόθεση
χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΟρΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3421/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Λίλα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2003 και της επιδι-
κάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε


