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Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021 

Αρ. Πρ.: 8 

 

Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Κοιν. Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη 

 

Θέμα : Είσπραξη του συνόλου του ποσού που έχει επιδικάσει η δικαιοσύνη για  

καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές της ALPHA BANK για τη συμπλήρωση του 

εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα 

 

Κύριε Υπουργέ,   

Με τη συνημμένη υπ’αριθμ. 2/12.1.21 επιστολή μας σας εκθέσαμε αναλυτικά το μείζον θέμα 

της είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών της ALPHA BANK για τη 

συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα που αφορά 

την ALPHA BANK, τον e-ΕΦΚΑ και βεβαίως τους ασφαλισμένους που προέρχονται από την 

Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα.  

Σας υπενθυμίζουμε συνοπτικά το ιστορικό της υπόθεσης, η οποία ξεκινά από το 2005, όταν 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 ενέργεια αυτή είχε προηγούμενο, αφού η τράπεζα είχε καταβάλει προηγουμένως 

καταλογισμούς 38,7 εκατ. ευρώ για εισφορές παρελθόντων ετών.  

Το 2003, μάλιστα, εν όψει τότε της ένταξης του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ, η ALPHA 

BANK είχε αναλάβει την εγγυητική ευθύνη για τη χορήγηση πλήρους εφάπαξ σύμφωνα με το 

καταστατικό του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ στους υπαλλήλους της πρώην Ιονικής και την 

κάλυψη των ελλειμμάτων που μπορεί να προέκυπταν στον κλάδο πρόνοιας μέχρι την 

αποχώρηση του τελευταίου προερχόμενου από την Ιονική Τράπεζα (για αναλυτικές 

πληροφορίες επί του θέματος σας παραπέμπουμε στην υπ’αριθμ. 2/12.1.21 προηγούμενη 

επιστολή μας).  

http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-No-2-12.1.21_.pdf


Ωστόσο, η τράπεζα τα επόμενα χρόνια εγκατέλειψε μονομερώς και αβάσιμα την εγγυητική της 

ευθύνη, με αποτέλεσμα το ΕΤΕΑΕΠ να της επιβάλει καταλογισμούς 27.153.923 ευρώ. Η 

υπόθεση έφτασε μέχρι το ΣτΕ, όπου εν τέλει οι καταλογισμοί απορρίφθηκαν όχι για λόγους 

ουσίας, αλλά για τυπικούς λόγους, επειδή το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ είχε αμελήσει να δημοσιεύσει 

την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επισημαίνουμε δε, ότι το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ 

ήδη e-ΕΦΚΑ, δεν έχει προβεί, ως όφειλε, σε νέους καταλογισμούς για την εγγυητική ευθύνη της 

τράπεζας και για τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 2016, όταν και άλλαξε το νομικό καθεστώς (Νόμος 

4387/2016) και ο ισολογισμός του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ ήταν ελλειμματικός.  

Έκτοτε, η συμπεριφορά, οι ενέργειες και οι παρασκηνιακές διεργασίες της τράπεζας σε αυτήν 

την υπόθεση, αποτελούν παράδειγμα κακής διαχείρισης που πράγματι πιστεύουμε ότι δεν έχει 

προηγούμενο από διοίκηση τραπεζικού ιδρύματος. 

Η τράπεζα όχι μόνο υπαναχώρησε μονομερώς και αβάσιμα της εγγυητικής της ευθύνης πριν 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας των καταλογισμών, αλλά κατά την εξέλιξη της υπόθεσης τόσο 

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο όσο και στο Διοικητικό Εφετείο, ζητούσε προσχηματικά και λάμβανε 

συνεχώς αναβολές με μόνιμη επωδό ότι προτίθεται να κλείσει εξωδικαστικά την υπόθεση. 

Με την παρελκυστική αυτή τακτική, εν τέλει η  διαδικασία χρόνισε και ολοκληρώθηκε το 2020 με 

τις αναιρέσεις που υπέβαλε η τράπεζα στο ΣτΕ για την ακύρωση των αποφάσεων του 

Διοικητικού Εφετείου που την υποχρέωναν να καταβάλει συνολικά 25 εκατ. ευρώ και οι οποίες 

απορρίφθηκαν.  

Μετά από τις τελεσίδικες αποφάσεις της δικαιοσύνης που υποχρεώνουν την τράπεζα να 

καταβάλει τους καταλογισμούς, η τράπεζα όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά πλέον έχει 

αλλάξει τακτική, αφού επιδιώκει να της αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο 

προσαυξήσεις και να μην καταβάλει το σύνολο του ποσού που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση 

του ΣτΕ ως τελεσίδικη υποχρέωσή της.  

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την προηγούμενη (υπ’αριθμ. 2/12.1.21) επιστολή μας, η 

τράπεζα, αφού έχει εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο, επιχειρεί να επιτύχει την έκδοση 

γνωμοδότησης για την ακύρωση της απόφασης του ΣτΕ και όπως έχει έρθει εις γνώση μας, η 

τελευταία της προσπάθεια αφορά αίτημά της προς εσάς, με το οποίο σας ζητά να παρέμβετε 

και να λάβετε απόφαση για τη διαγραφή περίπου ποσού 13 εκατ. από τα συνολικά 25 εκατ. 

ευρώ που επιδίκασε η δικαιοσύνη.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Το θέμα αυτό αφορά περίπου 2.500 ασφαλισμένους, οι οποίοι προσμένουν να λάβουν από αυτά 

τα χρήματα που έχει επιδικάσει η δικαιοσύνη το εφάπαξ που τους αναλογεί με βάση τις 

προϋποθέσεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ. Πιστεύουμε ότι το θέμα δεν περιορίζεται βεβαίως 

μόνο στη νομική σφαίρα, αλλά είναι και πολιτικό και θα δείξει τις προθέσεις σας ως αρμόδιου 



υπουργού για την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Δεν 

μπορούμε να διανοηθούμε ότι ένας υπουργός που έχει ορκιστεί να υπηρετεί την πατρίδα, τη 

νομιμότητα και εν προκειμένω τα συμφέροντα και δίκαια των ασφαλισμένων, θα υποκύψει στις 

πρωτοφανείς πιέσεις της τράπεζας και θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συμπαιγνία σε βάρος των 

ασφαλισμένων.  

Εμείς οι προερχόμενοι από την Ιονική Τράπεζα από την πλευρά μας, σε καμία περίπτωση δε 

θα επιτρέψουμε να παραγραφεί ούτε ένα ευρώ από όσα έχουν επικυρωθεί με την απόρριψη 

των αναιρέσεων της τράπεζας από το ΣτΕ. Αυτή η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην 

παρελκυστική τακτική της τράπεζας σε βάρος των προερχομένων από την Ιονική την τελευταία 

20ετία, αφού οι συνάδελφοί μας έχουν αναγκαστεί με τη συνδρομή του Συλλόγου μας να 

προσφύγουν στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα αυτονόητα που αφορούν βλαπτικές μεταβολές, 

καταγγελίες συμβάσεων, προαγωγές, ακόμα και τη νόμιμη αποζημίωση του Ν2112, έχοντας 

επιτύχει πάνω από 2.000 καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της τράπεζας και υπέρ των 

συναδέλφων μας, σε υποθέσεις που δυστυχώς διαρκούν από 3 έως 7 χρόνια μέχρι να λάβουν 

αυτά που δικαιούνται.  

Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι να διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε και παρά τις παράλογες 

καθυστερήσεις και τις απαράδεκτες ενέργειες της τράπεζας, δε θα υποχωρήσουμε από το δίκαιό 

μας και τη νομιμότητα και σας ενημερώνουμε ότι, αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις, θα είμαστε 

υποχρεωμένοι να κατασκηνώσουμε έξω από Υπουργείο σε μόνιμη βάση, για όσο διάστημα 

χρειαστεί, μέχρι να δικαιωθούμε. 

Ελπίζουμε ότι, μετά από την πλήρη ανάλυση της υπόθεσης στην παρούσα και την προηγούμενη 

επιστολή μας, έχετε βγάλει πλήρη συμπεράσματα για την υπόθεση. Ως υπουργός και από τη 

θέση ευθύνης σας, έχετε υποχρέωση να υπηρετείτε τον ελληνικό λαό, τους ασφαλισμένους και 

τη νομιμότητα και ελπίζουμε ότι θα αρνηθείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη συμπαιγνία, θα 

απορρίψετε αμέσως το αίτημα της τράπεζας και θα την αναγκάσετε να καταβάλει το σύνολο του 

ποσού για την κάλυψη του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική Τράπεζα, ως οφείλει και 

όπως έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη τελεσίδικα. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας 

Σαράντος Φιλιππόπουλος    Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 

Συν.: Επιστολή ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ υπ’αριθμ. 2/12.1.21 
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