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Έ
χω τονίσει επανειλημμένα μέσα από αυτήν τη
στήλη, ότι όσο υπάρχει η δαμόκλειος σπάθη
των κόκκινων δανείων να απειλεί τα βασικά

αγαθά διαβίωσης των συμπολιτών μας (η πλειονό-
τητα εκ των οποίων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
ανήκουν στην κατηγορία των οφειλετών), δε θα μπο-
ρέσει να σηκώσει κεφάλι η οικονομία της χώρας μας
και η όποια κανονικότητα στον οικονομικό τομέα θα
είναι επίπλαστη και θα κρέμεται από μία κλωστή.
Ο τρόπος χορήγησης και η διαχείριση των δανειοδο-
τήσεων από τις τράπεζες επί σειρά ετών είναι ένα
από τα μείζονα προβλήματα που βαραίνουν μέχρι
σήμερα στην προσπάθεια ανάτασης της οικονομίας.
Οι τράπεζες, με ερασιτεχνικούς χειρισμούς, άκριτα
και ανεύθυνα, είχαν ανοίξει τις στρόφιγγες και έδιναν
δάνειο σε όποιον έκανε αίτηση, ενώ παράλληλα, σί-
γουρα υπήρξε έλλειμμα σωστής διαχείρισης και αξιο-
λόγησης από τους δανειολήπτες. Και ακόμα
χειρότερα, τα θαλασσοδάνεια, τα αεροδάνεια προς
τους ολιγάρχες, καθώς και οι «νόμιμες» κομπίνες,
που όλα μαζί παρασύρθηκαν μια και καλή στον
ωκεανό της κρίσης και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός,
έφεραν τις τράπεζες στο χείλος (ή και πιο πέρα) του
γκρεμού… Τα φαινόμενα αυτά επιπλέον εξέθεσαν το
τραπεζικό σύστημα, που έχει απωλέσει πλήρως την
αξιοπιστία του και τη δυνατότητά του να επιτελέσει
το βασικό του ρόλο, που δεν είναι άλλος από τη συν-
δρομή στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Οι ευθύνες των τραπεζών και των διοικήσεών τους
για την ανεξέλεγκτη χορήγηση δανείων είναι τερά-
στιες, αλλά βέβαια στη χώρα της ατιμωρησίας (ιδιαί-
τερα των μεγάλων συμφερόντων…), η Κυβέρνηση
φρόντισε να ψηφίσει το νόμο που αμνηστεύει τους
τραπεζίτες, αφού με σχετική διάταξη της Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (εν μέσω πανδημίας βε-
βαίως, όπως και τόσα άλλα αντιλαϊκά μέτρα για να
μετριαστούν οι αντιδράσεις…) δίνει δυνατότητα ευ-
νοϊκής μεταχείρισης στα κατηγορούμενα για απιστία
τραπεζικά στελέχη, αφού η δικαιοσύνη δεν μπορεί να
κινηθεί εναντίον τραπεζιτών για κακουργηματική
απιστία, αν δεν το ζητήσει η ίδια η τράπεζα! Δηλαδή
θα πρέπει η τράπεζα να στραφεί σε βάρος των «ημε-
τέρων»! Και ο νοών νοείτω… Περιττό να πω, ότι η
προκλητική αυτή ενέργεια έχει περάσει βέβαια «στα
ψιλά» των ΜΜΕ. 
Ευτυχώς βέβαια, υπάρχουν ακόμα κάποια θετικά μη-
νύματα από το χώρο της δικαιοσύνης, αφού εν μέσω
αυτής της γενικευμένης απόγνωσης, ορισμένες απο-
φάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, συνεκτιμώντας
τα πραγματικά γεγονότα, έδωσαν  ανάσα ζωής στους
δανειολήπτες, κουρεύοντας μέχρι και το 96% του δα-
νείου τους. Παράλληλα, ένα ακόμα στοιχείο που
οφείλω να αναφέρω είναι η υπεύθυνη στάση που έχει
επιδείξει η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγε-
λέων που αναλύοντας τις πτυχές του καταστροφι-
κού, αντιλαϊκού νόμου για την αμνήστευση των
τραπεζιτών ενώπιον του Αρμαγεδδώνα που έρχεται,
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Λύση ή Διάλυση!
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έχει από την πρώτη στιγμή στηρίξει τις σχετικές αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστη-
ρίων, ενώ έχει παρέμβει υπέρ της αναίρεσης που έχει ασκήσει η Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου στην εξέταση της υπόθεσης της νομιμότητας της αμνήστευσης των τραπεζι-
κών στελεχών.

Απαιτούνται τομές πριν να είναι πολύ αργά 
Σε κάθε περίπτωση, το εκρηκτικό αυτό μείγμα έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό φαι-
νόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων είναι καταχρεω-
μένοι στις τράπεζες και αν δεν υπάρξουν άμεσα σοβαρές παρεμβάσεις για την
αντιμετώπισή του, πιθανώς αργότερα να μην είναι δυνατόν να ελεγχθεί αυτή η κα-
τάσταση και οι συνέπειες είναι βέβαιο ότι θα είναι ολέθριες. 
Όσο δε λαμβάνονται γενναίες αποφάσεις που θα ανακουφίσουν το λαό μας από τα
δυσβάστακτα χρέη, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. 
Και δυστυχώς, ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιος που θα αντιμετωπίσει κατάματα αυτό
το μείζον θέμα – που βεβαίως απαιτεί ριζοσπαστική σκέψη, σύγκρουση με τα μεγάλα
συμφέροντα και αποφασιστικότητα - , αλλά αντίθετα, τα όποια μέτρα λαμβάνονται
είναι είτε άβουλα, διστακτικά και ελλιπή, είτε, ακόμα χειρότερα, στοχεύουν να απο-
μυζήσουν από τους οφειλέτες τα ελάχιστα περιουσιακά τους στοιχεία, βυθίζοντας
τους ίδιους και τις οικογένειές τους στη φτωχοποίηση. 

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται δυστυχώς και ο νέος πτωχευτικός κώδικας
(Ν4387/2020) που και επίσημα πλέον μπορεί να είναι η ωρολογιακή βόμβα που
εφόσον απασφαλιστεί (εφαρμοστεί), θα ισοπεδώσει σε μεγάλο βαθμό τον οικο-
νομικό και κοινωνικό ιστό της πατρίδας μας. 
Ο νόμος του κράτους πλέον 4738/2020 φέρνει μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση των
οφειλών νομικών και φυσικών προσώπων. Ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία, αλλά
εξετάζοντας τις πτυχές του, ενδεχομένως μεν να είναι για μία μικρή μερίδα οφειλετών
(κυρίως όσους έχουν τεράστιες οφειλές ή όσους δεν έχουν περιουσία), αλλά στην
ουσία, όχι μόνο δε δίνει λύση για τη συντριπτική πλειονότητα των δανειοληπτών,
αλλά αποτελεί κατάρρευση των προσδοκιών τους που μπορεί να οδηγήσει στην ορι-
στική απώλεια των περιουσιακών τους στοιχείων!
Χωρίς να εμβαθύνω ιδιαίτερα στην ανάλυση του νέου πτωχευτικού κώδικα (καθόσον
αυτό μάλλον θα απαιτούσε το χώρο… όλης της εφημερίδας), θα παραθέσω ορισμένα
πολύ βασικά στοιχεία : 

- Συμφέρει μόνο αυτούς που - με απλά λόγια - έχουν να χάσουν λιγότερα από αυτά
που χρωστάνε, ενώ δεν συμφέρει όσους η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων
υπερβαίνει το ποσό του συνολικού δανεισμού
- Δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία παρά μόνο για μια μερίδα δανειοληπτών που
ονομάζονται ευάλωτοι από το νόμο και πληρούν κριτήρια εισοδήματος εξαιρετικά
χαμηλά που αποκλείουν στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη μερίδα οφειλετών
- Δεν μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλέτης που ουσιαστικά
χρωστά μόνο σε έναν πιστωτή
- Μετά την πτώχευση ή και την απαλλαγή του οφειλέτη, οι εγγυητές και συνοφειλέ-
τες εξακολουθούν να ευθύνονται έναντι των πιστωτών αν δεν έχει καλυφθεί ολό-
κληρη η απαίτησή τους
- Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όσοι έχουν κάνει αίτηση στο
νόμο Κατσέλη, ή στο νόμο 4605/2019 ή στο νόμο 4469/2017, εκτός αν παραιτηθούν
- Η αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να κατατεθεί εκτός από τον οφειλέτη
και από τους πιστωτές, αλλά και από τον εισαγγελέα πρωτοδικών
- Θετικό είναι ότι γίνεται καθολική ρύθμιση οφειλών, δηλαδή και για τράπεζες, εφο-
ρία, ασφαλιστικά ταμεία
- Θετικό είναι ότι δίνεται αναστολή μέτρων εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της δια-
δικασίας 

Συνολικά, ο νόμος αυτός είναι υποστηρικτικός για πρόσωπα και επιχειρήσεις που
έχουν εξαιρετικά υψηλά χρέη (για παράδειγμα χρέη 1.000.000 ευρώ), ακόμα και αν
έχουν ακίνητη περιουσία, καθώς τα χρέη αυτά είναι αδύνατον να καλυφθούν στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων από τους δανειολήπτες. Έως σήμερα στις περιπτώσεις
αυτές γινόταν πλειστηριασμός, αλλά μετά εξακολουθούσαν να οφείλουν, ενώ πλέον
θα διαγράφονται τα χρέη. Επίσης όσοι δεν έχουν ακίνητη περιουσία έχουν πλεονέ-
κτημα, καθώς μετά από καταβολές τριών ετών θα διαγράφονται τα χρέη.

Εθνικό ζήτημα
Εν τέλει, πρόκειται για μία διαδικασία που αφήνει εκτός ρεαλιστικής ρύθμισης την
πλειονότητα των οφειλετών και μάλιστα σταματά την προστασία τους, επιβαρύ-
νοντας περαιτέρω τη θέση τους. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, πλην του Νόμου Κατσέλη
που πράγματι προστάτευσε σε μεγάλο βαθμό τους δανειολήπτες που δεν είχαν ου-
σιαστικά δυνατότητα αποπληρωμής, δεν έχει υπάρξει μέριμνα για όσους έχουν υπερ-
δανειστεί (κυρίως στεγαστικά δάνεια) και με μαθηματική ακρίβεια, εφόσον
υλοποιηθούν όσα αναφέρονται στο νέο πτωχευτικό κώδικα, το 80% των δανειολη-

πτών μπορεί να χάσει την πρώτη
του κατοικία (υλοποιώντας εν τέλει
έναν εκ των βασικών στόχων των
μνημονίων, που έχει να κάνει με την
κατάργηση του μεγάλου ποσοστού
ιδιοκατοίκησης που συνεχίζει να υφί-
σταται στη χώρα μας, την οποία τα
διάφορα συμφέροντα γλυκοκοιτά-
ζουν και τώρα είναι έτοιμα να αρπά-
ξουν την απροστάτευτη λεία τους…).
Μόνο η υπεύθυνη αντιμετώπιση του θέματος και η δημιουργία εθνικής συναίνεσης
από τα κόμματα της Βουλής με γνώμονα την επιβίωση του λαού μας, μπορεί να απο-
φέρει μία ρεαλιστική και βιώσιμη πρόταση που να έχει πιθανότητες να υλοποιηθεί
και να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για τους δανειολήπτες και συνολικά την οικονο-
μική και κοινωνική συνοχή της πατρίδας μας.

Κίνητρα – Ανάκτηση αξιοπιστίας – Ουσιαστικές ενέργειες
Εξετάζοντας το θέμα και από μία άλλη οπτική, είναι αδιανόητο οι υπεύθυνοι δανει-
ολήπτες, οι οποίοι κατόρθωσαν με νύχια και με δόντια να αποπληρώνουν το δάνειό
τους και τις οφειλές τους μέχρι σήμερα, να έχουν αφεθεί στην τύχη τους και η Πολι-
τεία να αντιμετωπίζει αυτή τη στάση τους σφυρίζοντας αδιάφορα και θεωρώντας
τη «δεδομένη». Αντίθετα, πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθειά τους και οι στερή-
σεις που σίγουρα έχουν υποστεί και να υπάρξει μέριμνα για αυτήν την κατηγορία.
τουλάχιστον με κίνητρα απομείωσης του επιτοκίου, σε περίπτωση που κάποιος απο-
πληρώνει το δάνειό του με συνέπεια. 
Υπάρχουν και οι… πονηροί της υπόθεσης που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την κα-
τάσταση που επικρατούσε πριν την κρίση και έλαβαν δάνεια χωρίς να έχουν πρόθεση
να τα αποπληρώσουν, εξαπατώντας τις τράπεζες. Αν και δεν πρόκειται για μία απλή
διαδικασία, θεωρώ ότι όσοι λειτούργησαν με αυτήν τη σκοπιμότητα πρέπει να εντο-
πιστούν και σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος να είναι αμείλικτος. Αυτό το στοιχείο,
σε συνδυασμό με την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, αλλά και την κατάρ-
γηση του ασυλίας των τραπεζιτών, θεωρώ ότι είναι κρίσιμοι παράγοντες που μπο-
ρούν να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα. 
Υπάρχει μία ακόμα κατηγορία δανειοληπτών, τους οποίους θα πρέπει να λάβει
υπ’όψη οποιαδήποτε ρύθμιση, που ανατράπηκε η ζωή τους από αστάθμητους πα-
ράγοντες (θάνατος μελών οικογενείας, καταστροφή από φυσικά φαινόμενα ή κ.ά.).
Σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει περίπτωση
να εξοφλήσουν το δάνειο, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέμβει για ένα γενναίο
κούρεμα των δανείων τους (όπως ανέφερα προηγουμένως, τέτοιες περιπτώσεις είναι
των συμπατριωτών μας που η ελληνική δικαιοσύνη, κρίνοντας τα πραγματικά γεγο-
νότα, προχώρησε σε μείωση της οφειλής έως και 96%).
Και τέλος, υπάρχει και η πολυπληθέστερη κατηγορία των δανειοληπτών που ενώπιον
της πολύ λογικής και ανθρώπινης επιθυμίας τους να αποκτήσουν κατοικία για τους
ίδιους και τις οικογένειές τους, προχώρησαν σε δανεισμό. Ωστόσο, η προηγούμενη
δεκαετία της κρίσης και τα συνεχή μνημόνια έφεραν τα πάνω-κάτω, ανατρέποντας
τα έσοδά τους και τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό (ίσως σε ορισμένες περι-
πτώσεις να υπερεκτίμησαν τις δυνατότητες εξόφλησης του δανείου τους), με αποτέ-
λεσμα να έχει καταστεί αδύνατη πλέον η εξόφληση των δανειακών τους
υποχρεώσεων. Η Πολιτεία, μετά από ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών του θέμα-
τος, οφείλει να νομοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο θα προβλέπονται, μετά από τη με-
λέτη των δεδομένων κάθε υπόθεσης από την τράπεζα, οι κατάλληλες ρυθμίσεις (που
σε ακραίες περιπτώσεις θα οδηγούν και στο κούρεμα), ώστε και οι τράπεζες να επι-
βιώσουν, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου, χωρίς βέβαια
να πεταχτούν στο δρόμο χιλιάδες συμπατριώτες μας με τις οικογένειές τους.

Λύση ή Διάλυση!
Αυτό το θέμα είναι η «καυτή πατάτα» που θα πρέπει να διαχειριστούν οι όποιες επό-
μενες κυβερνήσεις και μας αφορά όλους εν τέλει, γιατί ο καθένας μπορεί να αναλο-
γιστεί την κοινωνική αναταραχή που θα προκαλέσει μία μαζική απώλεια των
κατοικιών για χιλιάδες οικογένειες. 
Ειδικά για εμάς τους τραπεζοϋπαλλήλους, που όπως όλοι γνωρίζουμε είμαστε ο πλέον
υπερδανειοδοτημένος κλάδος, είναι ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου! Ο Σύλλογός μας βέ-
βαια θα σταθεί δίπλα στους συναδέλφους με κάθε τρόπο, είτε με νομικές συμβουλές
μέσω του έγκριτου επιτελείου μας, είτε με αγωνιστικό τρόπο, είτε με όποια άλλα πρό-
σφορα μέσα είναι στη διάθεσή μας. Ωστόσο, η πραγματική και ουσιαστική λύση, δεν
μπορεί παρά να είναι συνολική.
Εν όψει μάλιστα και της δεδομένης οικονομικής δυσχέρειας που συνεπάγεται η παν-
δημία και ακόμα δεν έχει δείξει τα δόντια της, στην Ελλάδα θα συνεχίσουμε για δεύ-
τερη δεκαετία να αντιμετωπίζουμε μία διαρκή κρίση. Πόσο ακόμα θα αντέξουμε;

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Αμνήστευση τραπεζ ι τών  &  Πτωχευτ ικός  κώδ ικας

Σ
ας υπενθυμίζουμε ότι πλέον δε λειτουργεί η υπηρεσία του ταμείου 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 λοιπόν 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 «Οικο-
γένεια», 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 καταχωρίσει
ηλεκτρονικά το παραστατικό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ «Πα-
ραστατικά Εξόδων Κηδείας».

Μετά την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτόματα το ποσό που προβλέ-

πεται ως παροχή και θα καταβάλλεται σε λίγες μέρες στον τραπεζικό λογαριασμό
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

Υ.Γ. Η ηλεκτρονική υπηρεσία ΔΕΝ αφορά τους έμμεσα ασφαλισμένους και δικαιο-

δόχους. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει το προηγούμενο σύστημα κατάθεσης δικαιο-

λογητικών. Μπορείτε να απευθύνεστε στην Αγίου Κωνσταντίνου 5, τηλ. 2105274365.

Αποκλειστ ικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ υποβάλλονται  πλέον 
τα δικαιολογητικά γ ια τα έξοδα κηδείας θανόντων συνταξιούχων 
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Σ
ας έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι ορισμένοι από το χώρο της Ιονικής
με τη στάση και την πρακτική τους, λόγω άγνοιας και ανευθυνότητας, έχουν
υπονομεύσει επανειλημμένα τις νομικές ενέργειές μας για την ένταξη του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ (πλέον συγχωνευμένο στον e-ΕΦΚΑ) που αποτελεί τη μο-
ναδική ρεαλιστική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης αξιοπρεπούς επικουρικής
σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του επικουρικού μας ταμείου.

Πρόσφατα, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξέδωσε… πανηγυρική ανακοίνωση για τη δικαστική δι-
καίωσή του σε προσφυγή που είχε καταθέσει σε βάρος του ο Σύλλογος Βοηθημα-
τούχων του κου. Βέργου. Συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών 114/2021 αφορά έφεση του Συλλόγου Βοηθηματούχων του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά της απόφασης  3140/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών. Η απόφαση αυτή είχε απορρίψει την  αγωγή του Συλλόγου Βοηθηματούχων
με την οποία ζητούσε την ακύρωση της Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ της 1.3.2015 για τους ει-
δικούς λόγους που περιλαμβάνονταν στην αγωγή αυτή.

Δυστυχώς, ο κ. Βέργος, ο κ. Τάτσης, οι ελάχιστοι ακόλουθοί τους, αλλά και προς
μεγάλη μας έκπληξη και ορισμένοι αξιόλογοι συνάδελφοι που παρασύρθηκαν, προ-
έβησαν σε μία ακόμα βεβιασμένη ενέργεια, η οποία απορρίφθηκε από τη δικαιο-
σύνη, «χαρίζοντας» στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αυτήν την πρόσκαιρη επιτυχία. Και όπως
μπορείτε να κατανοήσετε, κάθε δικαστική απόφαση δημιουργεί προηγούμενο και

δυσχεραίνει το έργο των Συλλόγων μας (ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΥΙΛΤΕ) στην προ-
σπάθεια ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ).

Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, σας τονίζουμε ότι η απόφαση
στην οποία αναφέρεται το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν αφορά με κανένα
τρόπο την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ή τον ΣΥΙΛΤΕ.

Επιπλέον, θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους συναδέλφους και να τους κα-
λέσουμε να συνταχθούν με τη σοβαρότητη διαχείριση των Συλλόγων μας και των
νομικών μας συμβούλων στο θέμα αυτό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα αρραγές
και υπεύθυνο Ιονικό μέτωπο στην προσπάθειά μας αυτή. Τώρα πλέον που πι-
στεύουμε ότι όλοι έχετε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα και την υπευθυνό-
τητα διαχείρισης της υπόθεσης από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και το ΣΥΙΛΤΕ για τη
διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης, είναι ασυγχώρητο να συμπαρασύρε-
στε από αυτούς (κκ. Βέργος και Τάτσης) που στην πραγματικότητα έχουν υπο-
νομεύσει τα συμφέροντα του χώρου μας!

Μπορεί η πανδημία και η συνεχιζόμενη καραντίνα να έχουν βάλει φρένο στις
διεκδικήσεις μας, αλλά να είστε βέβαιοι όλοι ότι είμαστε πανέτοιμοι, μόλις το
επιτρέψουν οι συνθήκες, να συνεχίσουμε δυναμικά τις προσπάθειές μας και να
διεκδικήσουμε αξιοπρεπή επικουρική σύνταξη για τους συναδέλφους μας και
όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Συνταχθείτε με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και  το ΣΥΙΛΤΕ
στην προσπάθεια διάσωσης της επικουρικής μας σύνταξης!

Συνάδελφοι,

Η
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποστέλλει επιστολή με την ένδειξη κατ’ επεί-
γον προς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες συνταξιούχους μέλη
του Ταμείου προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα που συνταξιοδοτή-

θηκαν με τις διατάξεις του τροποποιημένου καταστατικού, στην οποία κάνει
λόγο για το επιτυχημένο της έργο και τη στήριξη που απολαμβάνει από τα
ασφαλισμένα μέλη του επικουρικού μας Ταμείου!!!

Νομίζουμε ότι η γνωστή ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή για
τη μεταβολή της Ελλάδας σε ένα απέραντο φρενοκομείο, ταιριάζει γάντι!

Είναι να απορεί κανείς με τη συμπεριφορά ορισμένων, που έχοντας οδηγήσει
σε ναυάγιο το επικουρικό μας Ταμείο και σε απόγνωση χιλιάδες συνταξιού-
χους, με πρωτοφανείς ενέργειες που διασύρουν το όνομα του συνδικαλισμού,
της αυτοδιαχείρισης και της επικουρικής ασφάλισης, αντί να… λουφάζουν και
να κρατούν χαμηλά τους τόνους, έχουν το θράσος να αυτοεπαίρονται για την
καταστροφική τους λειτουργία!

Επειδή όμως εμείς δεν προτιθέμεθα να κλειστούμε σε κάποιο φρενοκομείο, αλλά
θα είμαστε πάντα στις επάλξεις για να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια και τα συμ-
φέροντα των συναδέλφων μας, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια
και να σας υπενθυμίσουμε ότι οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  είναι αυτοί που :  

Έχουν το θράσος να δηλώνουν ότι στηρίζονται από τους Συλλόγους Εργα-•
ζομένων που έχουν μέλη στα ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όταν είναι γνωστό τοις πάσι ότι
έχουν απομείνει πλέον ελάχιστοι εν ενεργεία εργαζόμενοι ασφαλισμένοι
στο ταμείο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων μελών
είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι εν δυνάμει συνταξιούχοι. 

Με επικεφαλής τον κ. Γκιάτη είναι οι ίδιοι που χαρακτήριζαν το Ταμείο μας•
«αλβανική πυραμίδα».

Σας ζητούσαν το iban για να καταθέσουν δήθεν τις εισφορές σας. •

Επένδυσαν 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK που σήμερα•
έχουν γίνει καπνός! Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να χάνονται 55,5 εκατ. ευρώ
σε μία επένδυση που αποφασίστηκε χωρίς τις εισηγήσεις των αρμοδίων
οργάνων και επιτροπών με το σκεπτικό - όπως δηλώνουν στις δικαστικές
αίθουσες όπου αντιπαρατιθέμεθα – ότι το έκαναν, άκουσον άκουσον, για
να διασώσουν την Τράπεζα Αττικής!

Σε μέλη που συμμετέχουν στη διοίκηση έχει ασκηθεί δίωξη για κακουρ-•
γηματική απιστία για την επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ αλλά συνεχί-
ζουν ανενόχλητοι να διοικούν το ταμείο και να βγάζουν ανακοινώσεις
για το «έργο» τους! Δυστυχώς, η πανδημία ήταν ένας καθοριστικός, ανα-
σταλτικός παράγοντας που δεν έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα αυτή η διαδικα-
σία, αφού μετά την αρχική κατάθεση του Γενικού Γραμματέα της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφου Νικόλαου Αλεξόπουλου και ενώ επρόκειτο τις
επόμενες ημέρες να κατέθετε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελ-
φος Σαράντος Φιλιππόπουλος (οι δύο που κατέθεσαν τη μηνυτήρια ανα-
φορά), μπήκαμε στην καραντίνα, με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει όλες οι
διαδικασίες διερεύνησης της ανακριτικής διαδικασίας βάσει της ποινικής
δίωξης του αρμόδιου εισαγγελέα.

Με τις ενέργειές τους έχουν απαξιώσει καθετί που αφορά τη συνδικαλιστική•
διαδικασία του ταμείου, αφού διοργάνωσαν τη «Γενική Συνέλευση-φάντα-
σμα» στις 5/8/18 κατά την κορύφωση των θερινών διακοπών των περισ-
σότερων Ελλήνων και με την παρουσία δεκάδων σεκιουριτάδων και αυτοί

που παρότι το καταστατικό έχει απορριφθεί από το Εφετείο Αθηνών,
επανήλθαν για να το τροποποιήσουν εκ νέου! 

Συνέταξαν ένα καταστατικό που καταργεί τις Γενικές Συνελεύσεις, οι•
οποίες ορίζονται από τα ελάχιστα μέλη του ταμείου που βρίσκονται ακόμα
στους Συλλόγους εργαζομένων, καταστρατηγώντας κάθε έννοια δημοκρα-
τικής διαδικασίας και νομιμότητας.

Εν τέλει, με περίσσιο θράσος, βαφτίζουν «σωτηρία» την καρατόμηση•
των συντάξεών μας, αφού άνω των 4.000 ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
λαμβάνουν σύνταξη-φιλοδώρημα των 40 ευρώ! 

Και όμως αυτοί οι κύριοι, που η θρασύτατη συμπεριφορά τους δεν έχει προ-
ηγούμενο σε διοίκηση ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα, εξακολουθούν και
παραμένουν στις θέσεις τους, κάτι που βέβαια δε θα συνέβαινε σε καμία σο-
βαρή χώρα, ιδίως μετά την καταστροφική επένδυση στην ΑΜΚ της ATTICA
BANK χωρίς καμία νόμιμη διαδικασία που ουσιαστικά πέταξε εν μία νυκτί
στον κάλαθο των αχρήστων 55,5 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των ασφαλι-
σμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Συνάδελφοι, 

Είναι βέβαιο ότι η κακοδιοίκηση επεκτείνεται και πέραν της καταστροφικής
επένδυσης. Ενδεικτικά, εδώ και χρόνια δαπανώνται ασυλλόγιστα τεράστια ποσά
στα νομικά επιτελεία του Ταμείου, ενώ είναι γνωστό ότι έχουν παρακαμφθεί οι
διαδικασίες και έχει προσληφθεί προσωπικό, χωρίς να υπάρχει απαίτηση από
τις τράπεζες να αποσπάται το αναγκαίο προσωπικό (όπως ορίζει η σύμβαση
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ – τραπεζών).

Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να υπάρξει ομαλοποίηση αναφορικά με την
πανδημία και να επανέλθουμε σε συνθήκες κανονικότητας, ώστε να προχωρή-
σουμε σε ενέργειες στο μείζον θέμα της επικουρικής μας σύνταξης που μας
αφορά όλους: 

Δυναμικές ενέργειες για να γνωστοποιήσουμε τα πρωτοφανή αυτά γεγο-•
νότα που εξελίσσονται στο επικουρικό μας Ταμείο αφενός μεν σε όλα τα
μέλη του ταμείου (καθόσον ακόμα και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί
που τα αγνοούν), αλλά και στην κοινή γνώμη της χώρας μας που είμαστε
βέβαιοι ότι θα εκπλαγεί αρνητικά από την κατάσταση παρακμής που έχει
παγιωθεί στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Νομικές ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθούμε στη μαζική απαίτηση•
της πλειονότητας των εργαζομένων και συνταξιούχων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
για την άμεση απομάκρυνση αυτής της ολέθριας διοίκησης.

Εδώ και μια δεκαετία γνωρίζετε την πάγια θέση μας για την ένταξη του•
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ) που είναι η μοναδική ρεαλιστική
προοπτική διάσωσης και κατοχύρωσης της επικουρικής σύνταξης για
όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, συνταξιούχους και εν ενεργεία
συναδέλφους. Για να επιτευχθεί αυτός ο μείζων στόχος θα πρέπει να υπάρ-
ξει πανελλήνια αφύπνιση, συμπόρευση και κινητοποίηση όλων των δυνά-
μεων των ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προκειμένου να απαιτήσουμε και
να επιτύχουμε να δοθεί λύση από την Πολιτεία. 

Συνταχθείτε με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και το ΣΥΙΛΤΕ
στην προσπάθεια διάσωσης της επικουρικής μας σύνταξης!

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ : Επιστολή  θρασύτητας !

Μία  ακόμα αποτυχία  των κκ .  Βέργου 
και  Τάτση στην υπόθεση του  ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
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Δυνατότητα ανάκλησης συνταξιοδοτικής απόφασης και έκδοση
νέας με τις ευμενέστερες διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου 

Συνάδελφοι,

Γ
νωρίζετε πολύ καλά ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και το ασφαλιστικό και νομικό

μας επιτελείο, δεν αφήνουμε κανένα θέμα που αφορά τους συναδέλφους μας

χωρίς να το εξετάσουμε με σοβαρότητα προκειμένου να αποκομίσουμε τα με-

γαλύτερα δυνατά οφέλη προς το συμφέρον σας.

Στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας (βλ. σελ. 7) σας ενημερώνουμε ότι διεκδικούμε

τον υπολογισμό της ανταποδοτικής μας σύνταξης με βάση το σύνολο των αποδο-

χών μας (όπως ισχύει για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά το Νόμο Κατρούγκαλου

4387/2016), που θα σημάνει νέες αυξήσεις για τους προερχόμενους από την Ιονική.

Επιδίωξή μας από όταν είχαμε καταθέσει τις ενστάσεις για τα ενημερωτικά ση-

μειώματα του Ιανουαρίου του 2019 και τον τρόπο επανυπολογισμού των

συντάξεών μας, ήταν να γίνει ο επανυπολογισμός των συνταξιούχων (παλαιών

– προ του Νόμου Κατρούγκαλου) προερχόμενων από την Ιονική υπολογί-

ζοντας την ανταποδοτική μας σύνταξη με βάση το σύνολο των αποδοχών μας,

κάτι που θα ήταν προς το απόλυτο συμφέρον όλων των συνταξιούχων συ-

ναδέλφων μας που τους έγινε επανυπολογισμός της σύνταξής τους.

Δυστυχώς πλέον δε διαβλέπουμε πρόθεση να διορθωθεί αυτή η αδικία και επο-

μένως μετά από συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο δρ. Απόστολο Παπα-

κωνσταντίνου έχουμε ξεκινήσει τις ενέργειες για τη διεκδίκηση αυτής της

σημαντικής υπόθεσης μέσω ομαδικών αγωγών. 

Ωστόσο, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε μία κατηγορία συναδέλφων που πι-

θανώς να μπορέσει να διεκδικήσει το νέο τρόπο υπολογισμού (βάσει Νόμου

Κατρούγκαλου) αποφεύγοντας τη νομική οδό (με την απώλεια όμως του συ-

νόλου των συντάξεων που έλαβαν μέχρι 13/5/2016).

Αναφερόμαστε σε όσους συναδέλφους δικαιούνταν σύνταξη πριν την έναρξη

ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν την 13/5/16, αλλά η οριστική

συνταξιοδοτική τους απόφαση εκδόθηκε μετά από αυτήν την ημερομηνία, όταν

πλέον ήταν σε ισχύ ο Νόμος Κατρούγκαλου.

Καλούμε αυτούς τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας προ-

κειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα ανάκλησης της συνταξιοδοτικής τους

απόφασης και έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης, σύμφωνα με το Νόμο

Κατρούγκαλου. Κι αυτό γιατί κατά τη Γενική Αρχή του Δικαίου της Κοινωνικής

Ασφάλισης, το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται κατ’ αρχάς με βάση το ισχύον

κατά το χρονικό διάστημα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης νομοθετικό

καθεστώς. Εάν όμως, μέχρι να κριθεί οριστικά αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα,

εκδοθεί ευμενέστερος νόμος, τότε υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί ο ευμενέ-

στερος για τον ασφαλισμένο νόμος, ασφαλώς υπό προϋποθέσεις.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετεβλήθη η νομοθεσία ενώ βρισκόταν

σε εκκρεμότητα η υπόθεση συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου και αυτή η μετα-

βολή δε λήφθηκε υπ’ όψη, υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αποφάσεως προ-

κειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις, εφόσον αυτές είναι

ευνοϊκότερες προς τον ασφαλισμένο.

Τονίζουμε όμως ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως είναι ευνόητο, η συνταξιο-

δότηση θα ξεκινά από την έναρξη ισχύος του Νόμου (στην προκειμένη περί-

πτωση από 13/5/16).

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι θα επιστραφούν τα ποσά που είχαν λάβει οι εν

λόγω συνάδελφοι μέχρι 13/5/16. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σε αυτήν την

κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μας ότι τυχόν ανάκληση της από-

φασης συνταξιοδότησής τους, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, δε θα μπορέσει

να επανακληθεί.

Συνεπώς, θα πρέπει, προτού κατατεθεί αίτημα ανάκλησης, να εξεταστούν ενδε-

λεχώς και κατά περίπτωση οι υποθέσεις των συναδέλφων που εμπίπτουν στην

εν λόγω κατηγορία, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προς το συμφέρον τους

το αίτημα ανάκλησης (ότι δηλαδή η σύνταξη που θα ληφθεί από 13/5/16 και τα
αναδρομικά αυτής, θα υπερβαίνουν το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει ο συντα-
ξιούχος από την ημερομηνία που είχε λάβει τη σύνταξή του μέχρι και την13/5/16).

Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας ζητώντας διευκρινίσεις και

εκφράζοντας τις απορίες που τους έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τη δυνατότητα

ανάκλησης. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας επί του θέματος, σύμφωνα με τις ερωτήσεις που

έχουμε λάβει, απευθυνόμαστε στην κατηγορία αυτή των συναδέλφων που τους

αφορά αυτή η διαδικασία (δηλαδή μόνο όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Νόμο

Κατρούγκαλου, αλλά η ημερομηνία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης είναι

μετά από τις 13/5/16) και τους απαντάμε με το παρόν στα πιο βασικά θέματα που

έχουν ανακύψει και τους έχουν προβληματίσει περισσότερο :

Δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς  :  

Επειδή αυτή η δυνατότητα αφορά συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων και

υπό προϋποθέσεις, τονίζουμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να αποβεί συμ-

φέρουσα είτε για όσους η έναρξη της συνταξιοδότησής τους είχε γίνει λί-

γους μήνες πριν την 13/5/16 (έναρξη ισχύος Νόμου Κατρύγκαλου), είτε για

όσους είχαν υψηλές αποδοχές (επιδόματα) πέραν από τη  βασική μισθο-

δοσία, είτε για όσους είχαν όσο το δυνατόν περισσότερα έτη στην τράπεζα.

Σας έχουμε αναλύσει επανειλημμένα τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων

με το Νόμο Κατρούγκαλου. Ουσιαστικά οι συντάξεις μας αποτελούνται από

τρία ποσά :

Α. Η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ (για όσους έχουν πάνω από 20 έτη ασφά-

λισης και δε λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη)

Β. Η ανταποδοτική σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου Κα-

τρούγκαλου

Γ. Η ανταποδοτική σύνταξη με τα επιπλέον ποσοστά για τα έτη ασφάλισης

στην τράπεζα (μετά το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου που υπέβαλε

η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και έγινε αποδεκτό)

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς και

κατά περίπτωση οι υποθέσεις των συναδέλφων που εμπίπτουν στην εν

λόγω κατηγορία, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προς το συμφέρον τους

το αίτημα ανάκλησης (ότι δηλαδή η σύνταξη που θα ληφθεί από 13/5/16

και τα αναδρομικά αυτής, θα υπερβαίνουν το ποσό που θα πρέπει να επι-

στρέψει ο συνταξιούχος από την ημερομηνία που είχε λάβει τη σύνταξή

του μέχρι και την 13/5/16). Για να μπορούμε να σας δώσουμε μία εικόνα αν

πράγματι σας συμφέρει ο νέος υπολογισμός, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με

το Σύλλογό μας ώστε οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι να εξετάσουν την περί-

πτωσή σας.

Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης ανάκλησης συνταξιοδοτικής απόφασης

για αυτό το λόγο, δε σταματά η καταβολή της τρέχουσας σύνταξης, μέχρι

την έκδοση της νέας συνταξιοδοτικής απόφασης. Ουσιαστικά η προηγού-

μενη συνταξιοδοτική απόφαση ανακαλείται αφού προηγουμένως έχει εκδο-

θεί νέα και επομένως δεν υφίσταται κανένα κενό διάστημα στην

καταβολή σύνταξης.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που θα κληθούν να επιστρέψουν οι συνάδελφοι από

την πρώτη μέρα της συνταξιοδότησής τους, αυτά συμψηφίζονται με τα ανα-

δρομικά που θα πρέπει να τους καταβληθούν από το Μάιο του 2016.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει πάντοτε ως προτεραιότητα την επικοινωνία με τα

μέλη του Συλλόγου και την ενημέρωσή σας. Επομένως, παροτρύνουμε

όλους τους συναδέλφους που τους αφορά το θέμα αυτό να επικοινωνήσουν

μαζί για να τους ξεδιαλύνουμε όλες τις απορίες και βεβαίως να εξετάσουμε

αν είναι προς το συμφέρον τους να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

*Σημειώστε ότι επειδή το θέμα των επιπλέον ποσοστών αναπλήρωσης από την ερ-
γασία μας στην τράπεζα το ανέδειξε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και επειδή τα ποσοστά
αυτά είναι διαφορετικά για κάθε έτος, έχουμε στη διάθεσή μας εξειδικευμένο λο-
γισμικό πρόγραμμα για να υπολογίσουμε ποιο θα είναι το επιπλέον ποσοστό ανα-
πλήρωσης (πέραν των ποσοστών του Νόμου Κατρούγκαλου) που αντιστοιχεί στην
περίπτωση του καθενός συναδέλφου.

**Για την εξέταση της κάθε περίπτωσης θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας
τη συνταξιοδοτική σας απόφαση (εκδοθείσα οπωσδήποτε μετά τις 13/5/16), κά-
ποιες (έστω και μία) μισθοδοσίες από τα έτη 2002 και 2003, καθώς και τυπωμένο
το λογαριασμό ασφάλισής σας από το 2004 έως την αποχώρησή σας (από την
ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ – θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς
σας taxisnet - θα μας προσκομίσετε μόνο τα συγκεντρωτικά ανά έτος που βρί-
σκονται στην τελευταία σελίδα)

***Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που μετά από εξέταση της υπόθεσής τους
από τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους θα αποφασίσουν να εκμεταλλευτούν
τη δυνατότητα ανάκλησης και έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης, ότι
η IONIKH ENOTHTA και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι έχουμε ήδη προετοιμά-
σει έναν τύπο αιτήσεως τον οποίο θα πρέπει να καταθέσουν ώστε να προχω-
ρήσει αυτή η διαδικασία.

Να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ Νόμου
Κατρούγκαλου, αλλά η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδόθηκε μετά τις 13/5/16
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Τ ο τελευταίο διάστημα εκτυλίσσεται, χωρίς υπερβολή, ένα
σκάνδαλο μεγατόνων – που εφόσον ολοκληρωθεί, δε θα
ξεχαστεί και θα μνημονεύεται για δεκαετίες – και αφορά

τη διαδικασία επανιδιωτικοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς.
Συνοπτικά, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την
Κυβέρνηση και το ΤΧΣ, ουσιαστικά έχουν δρομολογήσει μία διαδικασία
πλιάτσικου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των μικρομετόχων
της τράπεζας, εξαϋλώνοντας με λογιστικές αλχημείες τις επενδύσεις
του Δημοσίου και την αξία των μετοχών, με σκοπό να ξεπουλήσουν αντί
πινακίου φακής την τράπεζα σε ιδιώτες του εξωτερικού.
Μάλιστα, η Κυβέρνηση, έχοντας… προνοήσει να περάσει το νόμο περί
ακαταδίωκτου των μελών του ΤΧΣ που θα ελέγξει τη διαδικασία, έχει
νομιμοποιήσει τη διαδικασία ώστε να μην μπορεί να παρέμβει εισαγγε-
λέας, ενώ το οικονομικό-πολιτικό-μιντιακό σύμπλεγμα της διαπλοκής
έχει φροντίσει να περάσει το σκάνδαλο στα «ψιλά» μέσω του εναγκα-
λισμού της τράπεζας με τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ!

- Χάρισμα σε ξένους ιδιώτες 
- Το Ελληνικό Δημόσιο & οι μικρομέτοχοι οι μεγάλοι χαμένοι!
Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου απαξιώνουν τις μετοχές του Δημοσίου και
των μικρομετόχων, ενώ δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλοεπενδυτές και funds να απο-
κτήσουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής – και τελικά τον έλεγχο της τράπεζας, κατα-
βάλλοντας συγκριτικά πολύ χαμηλό τίμημα!
Για τους γνώστες, η διαδικασία που έχει προκρίνει η τράπεζα:
Πριν από την ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί reverse split (μία διαδικασία με γνωστές επι-
ζήμιες συνέπειες) και 16,5 σημερινές μετοχές (με ονομαστική αξία 6 ευρώ έκαστη) θα
συνενωθούν σε μία με ονομαστική τιμή 99 ευρώ, μειώνοντας δραματικά τις υπό δια-
πραγμάτευση μετοχές - οι οποίες θα διατεθούν με διαδικασία δημόσιας εγγραφής και
book building - και αυξάνοντας το κόστος απόκτησής τους.
Θα ακολουθήσει όμως διαδικασία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για τη δημιουργία
ειδικού αποθεματικού 4,9 δις ευρώ κι έτσι η αξία των νέων μετοχών θα μειωθεί από
99 σε 1 ευρώ!
Η ΑΜΚ 1 δις ευρώ με μοναδικό περιορισμό στην τιμή διάθεσης το 1 ευρώ που θα θέσει
η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, θα οδηγήσει σε τιμή διάθεσης λίγο πάνω από 1
ευρώ και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το dilution (αραίωση) του 94% για τους
σημερινούς μετόχους, δηλαδή το ΤΧΣ (Ελληνικό Δημόσιο) και τους μικρομετόχους!
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία τα περίπου 3 δις ευρώ που έχει εισφέρει το Δημόσιο
από το 2015 θα κάνουν φτερά για να καλυφθούν ουσιαστικά οι… αμαρτίες των θα-
λασσοδανείων και των κόκκινων δανείων και να παραδοθεί «καθαρή» η τράπεζα στα
επελαύνοντα funds!
Εξίσου καταστροφικό θα είναι το αποτέλεσμα και για τους μικρομετόχους, αφού αν
κάποιος έχει σήμερα μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς ή αγοράζει στην τρέχουσα χρη-
ματιστηριακή τιμή, για να μη χάσει, θα πρέπει η μετοχή να βρεθεί στα… 12,90(!) ευρώ
μετά το reverse split και την ΑΜΚ (που όπως εξηγήσαμε δεν περιλαμβάνεται ούτε στα
σενάρια… επιστημονικής φαντασίας)!
Εν τέλει, τα μεγάλα funds (του εξωτερικού ως επί το πλείστον) που θα καλύψουν την
ΑΜΚ – κι όποιος άλλος έχει την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχει - θα αποκτή-
σουν τις νέες μετοχές σε τιμή όχι πολύ υψηλότερη από 1 ευρώ και καταβάλλοντας πε-
ρίπου μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσουν μία τράπεζα!!!
.

ΤΧΣ κερνάει, μεγαλοσυμφέροντα πίνουν!
Η περιγραφείσα διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί από το ΤΧΣ, το οποίο όμως έχει δεί-
ξει τις προθέσεις του και την αδιαφορία του για τα συμφέροντα του Δημοσίου, μπρο-
στά στην ακόρεστη διάθεσή του να προσφέρει φιλέτα σε ξένους επενδυτές με
συμβολικό τίμημα!
Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν παρεμβαίνει κάποιος ώστε να αποφευχθεί ένα ακόμα
ληστρικό πλιάτσικο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος στο όνομα των ιδιωτικο-
ποιήσεων, σας υπενθυμίζουμε ότι η Κυβέρνηση έχει ψηφίσει το Νόμο για το ακατα-
δίωκτο των στελεχών του ΤΧΣ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινήσει κανένας
εισαγγελέας αυτή τη διαδικασία! Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο,
αφού είχαν φροντίσει καιρό τώρα να προετοιμάσουν το έδαφος…
Πρόκειται βεβαίως για μία ακόμα προκλητική διαδικασία που δεν κρατά ούτε τα προ-
σχήματα και προστίθεται σε σειρά προσπαθειών ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας
αντί πινακίου φακής και εμπαιγμού των Ελλήνων μικρομετόχων!
.

Ξεπούλημα και του Έλληνα Αγρότη!
Στις προκλητικές αυτές μεθοδεύσεις για μία ακόμα εκποίηση δημόσιας περιουσίας και
φέσωμα του ελληνικού λαού, πρέπει να προσθέσουμε ότι αποτελεί και παράδοση του
αγροτικού κόσμου στα χέρια των ξένων επενδυτών!

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει απορροφήσει, ως γνωστόν, την Αγροτική Τράπεζα, η οποία
είχε όλα τα στεγαστικά δάνεια των αγροτών και τα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών
και των συνεταιρισμών.

Ο Έλληνας αγρότης και η αγροτική παραγωγή, που τόσο έχουν υποφέρει τα τελευταία
χρόνια, θα δεχτούν ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα αφού, εν τέλει, το ξεπούλημα της Τρά-

πεζας Πειραιώς είναι έμμεσο ξε-
πούλημα της αγροτικής ιδιοκτη-
σίας με τεράστιες συνέπειες για
τον αγροτικό παραγωγικό ιστό
και την αγροτική οικονομία!

.

- Θύελλα αντιδράσεων στο χρηματιστηριακό κόσμο 
- Σιγή ιχθύος από τα μεγάλα ΜΜΕ
Και αν όλα αυτά σας φαίνονται… ακαταλαβίστικα ή ακόμα και κάπως «περίεργα»,
καλά το σκέφτεστε, γιατί πρόκειται για λογιστικές αλχημείες προκειμένου να «ξεφορ-
τωθούν» την Τράπεζα Πειραιώς σε ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, καταληστεύοντας όμως
το Ελληνικό Δημόσιο και τους μικρομετόχους!
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι όλοι οι σχεδιασμοί έχουν γίνει «διακριτικά» και με
σχεδόν ανύπαρκτη ενημέρωση των μετόχων (τους οποίους το περασμένο φθινόπωρο
καθησύχαζε η διοίκηση της τράπεζας ότι δε θα προέβαινε σε αυτές τις πρακτικές…),
ενώ αντίθετα έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από όλα τα μήκη και πλάτη του
χρηματιστηριακού κόσμου, ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής ταυτότητας. Γι’
αυτό μάλιστα η μετοχή καταποντίζεται, υποχωρώντας δραματικά από όταν έγιναν
γνωστά αυτά τα σχέδια!
Μάλιστα, μέρος του σχεδιασμού ήταν το κουκούλωμα της υπόθεσης από τα ΜΜΕ δια-
τηρώντας τον «τρυφερό» εναγκαλισμό τους με τις διοικήσεις των τραπεζών! Σε ένα
ακόμα μεγάλο επεισόδιο του σεναρίου της διαπλοκής που εξυφαίνεται σε βάρος των
συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού λαού, τα ΜΜΕ διατηρούν
τη γνωστή και δυστυχώς αναμενόμενη στάση : 
ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!
Παρά το γεγονός ότι σε μερικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, σε προσωπικές αναφορές
ορισμένων που έχουν γνώση για αυτά τα ζητήματα, ακόμα και σε forums αναγνωστών
μεγάλων ιστοσελίδων που δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα με το θέμα, έχει επικρατήσει
χαμός για αυτό το σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων, τα μεγάλα ΜΜΕ παραμένουν
αφοσιωμένα στο αφήγημα του επίγειου παραδείσου, της συστηματικής απόκρυψης
σημαντικών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της αποχαύνωσης του λαού…
Και δυστυχώς βεβαίως, δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο!
.

- Το έργο το έχουμε ξαναδεί… 
- Παρέμβαση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ !
Εμείς που προερχόμαστε από τον τραπεζικό χώρο, είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να
φωνάξουμε δυνατά και να αντιδράσουμε σε αυτές τις μεθοδεύσεις!

Ιδιαίτερα εμείς της Ιονικής, το έργο το έχουμε ξαναδεί και τις συνέπειες τις έχουμε βιώ-
σει από πρώτο χέρι, όταν ξεπουλήθηκε με παρόμοιες «αλχημείες» η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!
Το σκάνδαλο της Τράπεζας Πειραιώς επαναφέρει ανατριχιαστικές μνήμες από τότε
που η δημόσια Ιονική Τράπεζα που είχε απόδοση αμοιβαίων κεφαλαίων περίπου 3 δις
δραχμές, ξεπουλήθηκε στην Πίστεως έναντι 800 εκ. δραχμών… Όπως σήμερα με ακα-
τανόητες λογιστικές αλχημείες, παραδίδουν δημόσια περιουσία σε ιδιωτικά κεφάλαια,
έτσι και τότε η Πίστεως εν τέλει όχι μόνο δεν έδωσε τίποτα, αλλά έβγαλε και κέρδος
από εκείνη τη σκανδαλώδη συμφωνία! Τότε εμείς φωνάζαμε για το παρόν, αλλά και
το μέλλον, αφού παρά τον αγώνα μας, μία ακόμα εκποίηση δημόσιας περιουσίας
συντελέστηκε και πολλές ακόμα ήταν προ των πυλών…

Το Ελληνικό Δημόσιο εδώ και χρόνια έχει δανειστεί και εισφέρει στα κεφάλαια των
Τραπεζών δεκάδες δις ευρώ, στην ουσία χωρίς αντίκρισμα, εκμηδενίζοντας και την
αξία των μετοχών που κατέχει... Και τα βάρη αυτά βεβαίως έχουν μεταφερθεί έτσι στις
πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου, εκτινάσσοντας το δημόσιο χρέος στα 370 δις!

Άλλωστε, τα 3 δις που θα χάσει το Ελληνικό Δημόσιο από αυτό το ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ,
είναι μόνο το ένα από τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας της διασπάθισης και κακοδια-
χείρισης δημοσίου χρήματος υπέρ μεγαλοσυμφερόντων και σε βάρος του λαού!

Στην εποχή της πανδημίας που γίνεται τόσο λόγος για την ενίσχυση της Δημόσιας
Υγείας, που ακόμα και σήμερα δεν παρέχονται πόροι για προσλήψεις υγειονομικού
προσωπικού, το οποίο ασφυκτιά, με τη δικαιολογία της έλλειψης χρημάτων, είναι του-
λάχιστον προκλητικό δισεκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο
να κάνουν φτερά προς όφελος ιδιωτικών μεγαλοσυμφερόντων!

Είναι υποχρέωσή μας να μη μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια! Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
θα συγκαλέσει άμεσα διαδικτυακό Δ.Σ. προκειμένου να λάβει αποφάσεις για περαιτέρω
ενέργειες σε αυτήν την υπόθεση απαλλοτρίωσης του ποσοστού του ΤΧΣ στην Τράπεζα
Πειραιώς.

Ο Σύλλογός μας θα συμπαραταχθεί με την Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, η οποία έχει
προαναγγείλει την κατάθεση επίσημης καταγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και προσφυγές στη Δικαιοσύνη, για καταστρατήγηση δικαιωμάτων των μετόχων, με
παράλληλη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Καλούμε μάλιστα όσους συναδέλφους κινδυνεύουν να υποστούν ζημία από αυτήν την
εξέλιξη, να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέρ-
γειές μας.

Επίσης, επειδή μέχρι στιγμής το θέμα έχει κουκουλωθεί από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ
και έχει αναδειχθεί μόνο από ανεξάρτητες φωνές του διαδικτύου, θα αποφασίσουμε
για την αποστολή επιστολής σε όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής προκειμένου να
δημοσιεύσουν επίσημα τις θέσεις τους για αυτό το πλιάτσικο που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη!

εν εξελίξε ι στην Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΑΤ Ρ Α Π Ε Ζ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΠ Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
Ξεπούλημα των μετοχών του Δημοσίου σε ξένους ιδιώτες και απαξίωση των μικρομετόχων!

Ο χρηματιστηριακός κόσμος βοά – Τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ σιωπούν!

Εμε ίς  της  Ιον ικής  το  «έργο το  έχουμε  ξαναδε ί»…Εμε ίς  της  Ιον ικής  το  «έργο  το  έχουμε  ξαναδε ί»…
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Έγινε ο επανυπολογισμός των περίπου 500 συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει ,  
καθώς και διορθώσεις στις ήδη επανυπολογισμένες συντάξεις
Διευκρινίσεις για τις διορθώσεις που παρατηρήθηκαν στις ήδη επανυπολογισμένες 
κύριες συντάξεις συναδέλφων (αυξομείωση προσωπικής διαφοράς)
Οι αυξομειώσεις έγιναν επί  της αύξησης της επανυπολογισμένης σύνταξης 
και επ’ ουδενί δεν μειώθηκε η καταβαλλόμενη σύνταξη προ επανυπολογισμού

Μ
ετά από την πίστωση των συντάξεων
Απριλίου την Τετάρτη 24/3 και την
Παρασκευή 26/3, πολλοί συνάδελφοι

παρατήρησαν αυξομειώσεις στις
συντάξεις τους.
Αυτές οφείλονται στον επανυπολογισμό των
συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει αρχικά,
αλλά και στις διορθώσεις των ήδη επανυπο-
λογισμένων συντάξεων, καθόσον τα ηλεκτρο-
νικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ τροφοδοτήθηκαν
με τα σωστά στοιχεία, μετά από μία χρονο-
βόρα διαδικασίας ανάλυσης των φακέλων
κάθε συνταξιούχου ξεχωριστά.
Επειδή αυτή η διαδικασία, όπως ήταν φυσικό,
δημιούργησε πολλές απορίες στους συναδέλφους οι οποίοι επικοινώνησαν μαζικά με
το Σύλλογό μας, σας παραθέτουμε διευκρινίσεις και απαντήσεις στα βασικά ερωτή-
ματα που μας τέθηκαν:
·Επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις των περίπου 500 συναδέλφων μας που δεν
τους είχε γίνει ο επανυπολογισμός, λόγω έλλειψης στοιχείων, τον Ιανουάριο του
2019.
· Σε όσες συντάξεις έγινε ο επανυπολογισμός και μάλιστα με σωστά στοιχεία για
πρώτη φορά, ασφαλώς οι συνάδελφοι είδαν αυξήσεις. Μένει να διευκρινίσουμε αν
αυτή η αύξηση αντιστοιχεί στα 3/5 της συνολικής αύξησης, αρχής γενομένης από
1/1/19, καθόσον και τι θα γίνει και πότε θα αποδοθούν τα αναδρομικά.
· Ο επανυπολογισμός των συντάξεων των 500 συναδέλφων στις οποίες δεν είχε γίνει
και οι διορθώσεις στις ήδη επανυπολογισμένες συντάξεις από τον Ιανουάριο του
2019, ήταν μία διαδικασία απαραίτητη εν όψει του επικείμενου επανυπολογισμού των
συντάξεων για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αφού σε διαφορε-
τική περίπτωση τα ηλεκτρονικά συστήματα του e- ΕΦΚΑ δε θα είχαν ακριβή εικόνα
για τους παλαιούς συνταξιούχους (προ Νόμου 4387/2016, δηλαδή πριν το Μάιο του
2016).
Σας παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις οι οποίες μετά από την εξακρίβωση
των στοιχείων, οδήγησαν σε αυξομειώσεις της αρνητικής προσωπικής διαφοράς που
τους είχε υπολογιστεί με τον επανυπολογισμό του Ιανουαρίου 2019:
· Όπως γνωρίζετε, προ Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), το ταμείο μας εξέ-
διδε συνταξιοδοτικές αποφάσεις με στρογγυλοποιημένα – ανάλογα με τους μήνες -
είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τα συντάξιμα έτη. Ο Νόμος Κατρούγκαλου
όμως, λαμβάνει υπ’όψη του τους μήνες, ακόμα και τις μέρες, με αποτέλεσμα μετά
από την ανάλυση των ασφαλιστικών στοιχείων του καθενός συνταξιούχου από
τον e-ΕΦΚΑ και την εισαγωγή αυτών των στοιχείων στα ηλεκτρονικά του συστήματα,
να γίνουν αρκετές διορθώσεις σε ασφαλιστικό χρόνο, στις οποίες οφείλονται κάποιες
μικρές αυξήσεις ή μειώσεις που διαπίστωσαν πολλοί συνάδελφοι.
· Ο παλαιός νόμος (προ Νόμου Κατρούγκαλου) απέδιδε σύνταξη μέχρι τα 35 έτη (εφό-
σον αυτά είχαν διανυθεί μέχρι το 2010) και δε λάμβανε υπ’όψη τον επιπλέον ασφα-
λιστικό χρόνο που είχε διανυθεί μετά το 2010 για πάνω από 35 ασφαλιστικά έτη στον
υπολογισμό της σύνταξης. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε επισημάνει επανειλημμένα αυτή
την αδικία και είχε προβεί σε πολλαπλές ενέργειες (επιστολές, ενστάσεις, αιτήσεις κ.λπ)
προς το ΤΑΠΙΛΤ. Αυτή η μεγάλη αδικία διορθώθηκε επιτέλους και αυτή η κατηγορία
των συναδέλφων είδαν αύξηση στις συντάξεις τους.  
Όσον αφορά τις μειώσεις που παρατήρησαν ορισμένοι συνάδελφοι, τονίζουμε
ότι αυτές αφορούν ουσιαστικά μειώσεις επί των αυξήσεων που έλαβαν με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων του Ιανουαρίου του 2019.
Συγκεκριμένα :
· Όταν έγινε ο αρχικός επανυπολογισμός των συντάξεων (Ιανουάριος 2019), τα ηλε-
κτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ δεν είχαν αναλυτική εικόνα των δεδομένων των
συνταξιούχων του πρώην ΤΑΠΙΛΤ. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων του κα-
θενός συνταξιούχου ξεχωριστά (για αυτό και η εκτεταμένη καθυστέρηση του επανυ-
πολογισμού των περίπου 500 συναδέλφων, αλλά και των διορθώσεων) και αφού τα
ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ τροφοδοτήθηκαν με τα αναλυτικά σωστά στοι-

χεία, έτρεξε ξανά το πρόγραμμα με αποτέλε-
σμα διορθώσεις στον αρχικό επανυπολογισμό.
Όπως γνωρίζετε όμως, μετά το υπόμνημα
Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου για τα χρόνια
που είχαμε διανύσει στην τράπεζα, μας δό-
θηκε με τον επανυπολογισμό του Ιανουα-
ρίου 2019 επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης
λόγω αυξημένων εισφορών, γεγονός που
οδήγησε στις αυξήσεις των συντάξεών μας
(αντί για μειώσεις, όπως στη συντριπτική πλει-
ονότητα των συνταξιούχων των άλλων φο-
ρέων).
Ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που έχουν
διαδοχική ασφάλιση και εκτός από τα χρό-

νια στην τράπεζα είχαν διανύσει ασφαλιστικό χρόνο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα,
αρχικά το σύστημα δεν είχε τη δυνατότητα να διαβάσει πού είχε διανυθεί αυτός
ο χρόνος και είχε υπολογίσει το σύνολο του χρόνου σαν να είχε διανυθεί στην
τράπεζα.
Ενώ λοιπόν αρχικά το σύστημα είχε διαβάσει το σύνολο των ασφαλιστικών ετών σαν
να είχαν διανυθεί στην τράπεζα (υπολογίζοντας και για αυτά αυξημένο ποσοστό ανα-
πλήρωσης), μετά από τις διορθώσεις με τα σωστά στοιχεία, τα ασφαλιστικά έτη
που είχαν διανυθεί εκτός τράπεζας δεν έλαβαν βεβαίως το αυξημένο ποσοστό
αναπλήρωσης κι έτσι μειώθηκε αντίστοιχα το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης και
κατά συνέπεια υπέστη μείωση η αύξηση που είχε λάβει αρχικά η σύνταξη μετά τον
πρώτο επανυπολογισμό (δηλαδή μειώθηκε η αρνητική προσωπική διαφορά).
· Η ως άνω περίπτωση αφορά και όσους συναδέλφους προέρχονται από τη μη-
χανογράφηση, αφού ο ασφαλιστικός τους χρόνος εκεί ήταν χρόνος ΙΚΑ και όχι
ΤΑΠΙΛΤ.
· Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και οι όποιες εξαγορές είχαν γίνει, ανάλογα με το
έτος που είχε γίνει εξαγορά και με το ποσοστό παρακράτησης ασφαλιστικών εισφο-
ρών που ίσχυε για εκείνη την περίοδο (π.χ. έτη στρατού, σπουδών κ.λπ.).
· Στους συναδέλφους που είχαν αποχωρήσει κάποια στιγμή από την τράπεζα και
είχαν πάρει απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους,
το σύστημα λανθασμένα διάβαζε σαν ημερομηνία αποχώρησης την ημερομηνία στην
οποία ξεκινούσε η καταβολή της σύνταξης, με αποτέλεσμα αρχικά να δώσει λανθα-
σμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτό το λάθος επίσης διορθώθηκε, οδηγώντας σε μεί-
ωση της αρχικής αύξησης (δηλαδή της προσωπικής αρνητικής διαφοράς).  
· Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι
δυνατόν να αναλυθούν η καθεμία και τις οποίες σας καλούμε να μας φέρετε εις γνώση
μας προκειμένου να σας δώσουμε απαντήσεις.
· Όσοι έλαβαν μειωμένη σύνταξη στην τελευταία πίστωση, θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη από τη σύνταξη που ελάμ-
βαναν μέχρι και το Δεκέμβριο 2018. Ουσιαστικά πρόκειται για μείωση της
αύξησης που έλαβαν τον Ιανουάριο 2019 (δηλαδή μικρότερη αύξηση). Σε περί-
πτωση που κάποιος συνάδελφος έλαβε μικρότερη σύνταξη από το ποσό που ελάμ-
βανε μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018, δηλαδή πριν την αύξηση που επέφερε ο
επανυπολογισμός τον Ιανουάριο του 2019 (ακόμα δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή
μας καμία τέτοια περίπτωση), να μας  ενημερώσει άμεσα, γιατί ασφαλώς θα πρόκειται
περί λάθους.
· Όσοι είδαν αυξομειώσεις οι οποίες δε δικαιολογούνται από τις παραπάνω περιπτώ-
σεις, θα πρέπει να μας ενημερώσουν προκειμένου να ερευνήσουμε τυχόν λάθη.

Δυστυχώς, δε λειτουργεί η εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ για την εκτύπωση των εκκα-
θαριστικών σημειωμάτων, από τα οποία πιστεύουμε ότι θα λύναμε αρκετές από
τις απορίες μας.
Ο Σύλλογός μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για να απαντήσουμε στις απορίες σας. Όταν θα έχουμε νέα για ορισμένα θέματα που
ακόμα απομένει να διευκρινιστούν, θα σας ενημερώσουμε άμεσα, όπως πάντα, μέσα
από την ιστοσελίδα μας.

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

Για καλύτερη
κατανόηση του
θέματος, σας
παραθέτουμε
δύο τυχαία πα-
ρ α δ ε ί γ μ α τ α
σχετικά με τη
διόρθωση των
σφαλμάτων επί
των επανυπο-
λ ο γ ι σ μ έ ν ω ν
συντάξεων από
τον Ιανουάριο
του 2019:  

Π Α ρΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α  1 .
Αν κάποιος μετά τον αρχικό επανυπολογισμό είχε αρνητική δια-
φορά που οδηγούσε σε συνολική, καθαρή αύξηση 250 ευρώ και
καθόσον αυτή έχει διαμοιραστεί σε 5 αυξήσεις κάθε χρόνο των 50
ευρώ, μέχρι σήμερα (επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο) θα
είχε λάβει 150 ευρώ αύξηση στη σύνταξή του. Αν όμως, μετά τις
διορθώσεις, η προσωπική διαφορά του και η συνεπαγόμενη αύ-
ξηση μειώθηκε στα καθαρά 200 ευρώ και επομένως η αύξησή του
κάθε χρόνο θα έπρεπε να ήταν 40 ευρώ (200/5), στη σύνταξη
Απριλίου υπολογίστηκαν τα 120 ευρώ της συνολικής αύξησης από
1/1/19, καθόσον του παρακρατήθηκαν στην πίστωση τα 30 επι-
πλέον ευρώ που ελάμβανε λανθασμένα. Αντίστοιχα, τα επόμενα
δύο χρόνια η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ, φτάνοντας

στα επιπλέον 160 ευρώ το 2022 και τα 200 ευρώ το 2023.

Π Α ρΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α  2 .
Αντίστοιχα, αν κάποιος μετά τον αρχικό επανυπολογισμό είχε αρνητική
διαφορά που οδηγούσε σε συνολική, καθαρή αύξηση 250 ευρώ και κα-
θόσον αυτήν έχει διαμοιραστεί σε 5 αυξήσεις κάθε χρόνο των 50 ευρώ,
μέχρι σήμερα (επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο) θα είχε λάβει 150
ευρώ αύξηση στη σύνταξή του. Αν όμως, μετά τις διορθώσεις, η προ-
σωπική διαφορά του αυξήθηκε στα καθαρά 300 ευρώ και επομένως η
αύξησή του κάθε χρόνο θα έπρεπε να ήταν 60 ευρώ (300/5), στη
σύνταξη Απριλίου υπολογίστηκαν τα 180 ευρώ της συνολικής αύξησης
από 1/1/19, καθόσον του προστέθηκαν στην πίστωση τα 30 επιπλέον
ευρώ που δεν ελάμβανε λανθασμένα τα τρία προηγούμενα χρόνια.
Αντίστοιχα, τα επόμενα δύο χρόνια η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 60
ευρώ, φτάνοντας στα 240 ευρώ το 2022 και τα 300 ευρώ το 2023.
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Προχωράμε άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση
του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως
αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί
συνταξιούχοι (προ 13/5/16) - Προθεσμία συμμετοχής μέχρι 30/4

Σ
ύμφωνα με το Ν 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου - διατάξεις των άρθρων 8,
19, 28 και 30), για όσους υποβάλλουν αίτηση από 13/5/16 και μετά, στις συντά-
ξεις ως προς το ανταποδοτικό μέρος υπολογίζονται ως συντάξιμες αποδοχές

οι πάσης φύσεως αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές ει-
σφορές για την περίοδο από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφά-
λισης, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.
Ωστόσο, κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων
(δηλαδή όσων αποχώρησαν πριν τις 13/5/16), στις αποδοχές επί των οποίων επα-
νυπολογίστηκαν οι συντάξεις μας δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών
επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.
Ουσιαστικά, στην περίπτωση του επανυπολογισμού των συντάξεων των παλαιών
συνταξιούχων, αυτός έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές εμφανί-
ζονται στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησής τους (δηλαδή βασικός μισθός, πολυε-
τία, βαθμός, επίδομα πτυχίου). Επομένως, δεν έχουν συνυπολογιστεί όλες οι
αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, ούτε έχουν συνυπολογιστεί
τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας και ισολογισμού (επί των οποίων επίσης
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές), 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 που ήρθαν εις
γνώση μας τα ενημερωτικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων του
Ιανουαρίου 2019 και βεβαίως το αποτυπώσαμε λεπτομερώς στις ενστάσεις που
υποβάλαμε (μαζί και με άλλα θέματα που προέκυπταν από τον επανυπολογισμό), αλλά
παρ’όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση των αρμόδιων φο-
ρέων 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 πέραν των βασικών στοιχείων του μισθού, ασφαλώς όλοι
λαμβάναμε και κάποια άλλα επιδόματα (π.χ. επίδομα υπογραφής, επίδομα βαθμού,
υπερωρίες κ.ά.), επί των οποίων επίσης γινόταν παρακράτηση εισφορών.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, όπως γνωρίζετε, αντίστοιχα είχε αναλύσει και είχε διαβλέψει ότι
με τους κατάλληλους χειρισμούς θα μπορούσαμε να λάβουμε επιπλέον ποσοστά ανα-
πλήρωσης μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου. Πράγματι, με το υπόμνημα
Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου που κατατέθηκε από το Σύλλογό μας και έγινε απο-
δεκτό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, εν τέλει όχι
μόνο δεν μειώθηκαν οι συντάξεις μας, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των συ-
ναδέλφων έλαβαν και αυξήσεις.
Έτσι και τώρα, σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που επιτύχουμε ο επανυπο-
λογισμός των παλαιών συνταξιούχων (που αποχώρησαν προ 13/5/16) να λάβει
υπ’ όψη ως συντάξιμες αποδοχές τις πάσης φύσεως αποδοχές, αυτό θα σημάνει
νέες αυξήσεις για τους παλαιούς συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής!
Η αδράνεια ή απροθυμία των αρμοδίων να ανταποκριθούν στο δίκαιο αίτημά μας
και καθώς έχει παρέλθει ένα ικανό χρονικό διάστημα που περιμέναμε τη διόρθωση
αυτής της αδικίας, μας αναγκάζει πλέον να στραφούμε στη νομική οδό.
Αφού λοιπόν μετά από τις ενέργειές μας (επιστολές και ενστάσεις), δεν αναγνωρίστηκε
αυτό το δίκαιο αίτημά μας, αποφασίσαμε σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμ-
βούλους να προχωρήσουμε πλέον στη διεκδίκησή του μέσω της κατάθεσης ομαδι-
κών αγωγών. 
Εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το γραφείο του δρ. Απόστολου Πα-
πακωνσταντίνου, τον οποίο γνωρίζετε βεβαίως και από παλαιότερες υποθέσεις και
στον οποίο έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, αφού η πολυετής συνεργασία μας έχει φέρει
θετικά αποτελέσματα για τις διεκδικήσεις μας.
Προχωράμε επομένως άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση
του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών
επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές από 1/1/2002 και μετά οι παλαιοί
συνταξιούχοι (αποχωρήσαντες προ 13/5/16), συνυπολογιζόμενων των δώρων
εορτών και των επιδομάτων αδείας και ισολογισμού. Για όσους έχουν αποχωρήσει
πριν το 2002, θα διεκδικήσουμε το συνυπολογισμό ως συντάξιμων αποδοχών των
αποδοχών επί των οποίων είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές την περίοδο
της τελευταίας πενταετίας μέχρι τη διακοπή της ασφάλισής τους, συνυπολογιζό-
μενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.
Σημειώστε ότι η διαδικασία η οποία απαιτείται είναι άκρως απαιτητική και για αυτό
στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα που θα υπο-
λογίζει επακριβώς τη σύνταξη που θα έπρεπε να λάβετε σε περίπτωση που συνυπο-
λογίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές σας και θα γίνεται σύγκριση με τη σύνταξη
που λαμβάνετε σήμερα.  
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική δίκη που θα επισπεύσει τη δια-
δικασία, θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν στο Σύλλογό μας τα ζητού-
μενα έγγραφα μέχρι 30 Απριλίου 2021.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:
Α. Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης (ακόμα και αν μας την έχετε προσκο-
μίσει παλαιότερα)
Β. Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, θα πρέπει να εκτυπώσετε το λογαρια-
σμό ασφάλισής σας - από το 2004 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής σας από
την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ – θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κω-
δικούς σας taxisnet - και θα μας προσκομίσετε μόνο τα συγκεντρωτικά ανά έτος
που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα.
Για το 2002 και το 2003 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις
τις Alpha Bank για τις αποδοχές σας (που καταθέτατε στην εφορία) ή κάποιο μη-
νιαίο εκκαθαριστικό ανά έτος, εφόσον βέβαια τα έχετε κρατήσει.
- Όσοι έχετε αποχωρήσει πριν το 2002 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετή-
σιες βεβαιώσεις της Alpha Bank για τις αποδοχές σας της τελευταίας πενταετίας
πριν τη συνταξιοδότησή σας.
Γ. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, το οποίο απεικονίζει
και τη σύνταξη του Δεκεμβρίου 2018 και το οποίο θα εκτυπώσετε με τους κωδι-
κούς taxisnet μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ

Δ. Υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης εργολαβικού δίκης (θα το βρείτε στην
ιστοσελίδα μας) εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή
άλλη αρμόδια δημόσια αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr
Ε. Το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω αγωγές ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ
ορίζεται αμοιβή εκ του αποτελέσματος το ποσοστό του 2% επί των τυχόν επιδι-
κασθέντων ποσών. Με αυτά καλύπτονται ο υπολογισμός της σύνταξης από το
εξειδικευμένο επιτελείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, η κατάθεση των αγωγών και
η πιλοτική δίκη την οποία θα επιδιώξει ο δρ. Παπακωνσταντίνου προκειμένου να
επισπευθεί η διαδικασία. 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Ενόψει του έντονου ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών του Συλλόγου σας για

το υπόψη θέμα, σας ενημερώνουμε ότι  η Δικηγορική Εταιρεία μας θα ασκήσει ενώ-
πιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων ομαδικές αγωγές για το ζήτημα του
επανυπολογισμού των συντάξεών τους, δεδομένου ότι οι διαφορές που προκύπτουν
στο ύψος των συντάξεων μεταξύ των συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν προ του
ν. 4387/2016 και εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από αυτόν δεν δικαιολο-
γούνται με βάση την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.). Προκειμένου δε να
επιτύχουμε δραστικό περιορισμό της χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης της δικαστικής
διαδικασίας, θα υποβάλουμε, μετά την άσκηση των εν λόγω αγωγών, αίτημα στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικάσει απευθείας το ίδιο την υπόθεση (πιλοτική
δίκη), σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, παρακάμπτοντας
έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες της εφέσεως και της αιτήσεως αναιρέσεως. Η Δικη-
γορική Εταιρεία μας σε συνεργασία με ομάδα ειδικευμένων οικονομικών συμβούλων
έχει ήδη διαμορφώσει ολοκληρωμένη εφαρμογή για τον ακριβή υπολογισμό των
διεκδικούμενων ποσών. Το κόστος συμμετοχής στις αγωγές και στην ανωτέρω πιλο-
τική δίκη ανέρχεται σε 120 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ως αμοιβή εκ του αποτελέσματος ορί-
ζεται το ποσοστό του 2% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να προσκομίσουν έως την
30η Απριλίου 2021 τα κάτωθι στοιχεία: α) Την απόφαση συνταξιοδότησης (ακόμη
και αν μας την είχαν προσκομίσει για έτερη υπόθεσή τους), β) ετήσιες βεβαιώσεις
της ALPHA BANK για  τις αποδοχές τους από το έτος 2002 έως τη συνταξιοδότησή
τους, και αν δεν υπάρχουν, τα εκκαθαριστικά της εφορίας των αντίστοιχών φορολο-
γικών ετών, γ) ενημερωτικό (εκκαθαριστικό) σύνταξης του Δεκεμβρίου του έτους
2018, δ) ενημερωτικό (εκκαθαριστικό) σύνταξης μηνός μετά τον Ιανουάριο του έτους
2019 (οποιουδήποτε μήνα) και ε) υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης – εργο-
λαβικού δίκης εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη
Δημόσια Αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω του e-gov.

Ειδικώς προκειμένου για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί προ του έτους 2002 απαι-
τείται, να μας προσκομιστούν ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της ALPHA BANK
για  τις αποδοχές που ελάμβαναν τα τελευταία πέντε χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση
τους, και αν δεν υπάρχουν, τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας των πέντε τε-
λευταίων ετών πριν την συνταξιοδότηση (περιλαμβανομένου του έτους συνταξιοδό-
τησης).

Παρακαλούμε για την προσκόμιση ή αποστολή των φακέλων με τα ανωτέρω
έγγραφα σε έντυπη μορφή στα Γραφεία του Συλλόγου σας. Επισημαίνεται ότι για
όσους αποστείλουν τα στοιχεία μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30.04.2021) δεν
θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην πρότυπη – πιλοτική δίκη ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

* Ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας προτρέπει να συγκεντρωθούν τα ως άνω
μέχρι 30/4 προκειμένου να υπάρχει το δικαίωμα συμμετοχής στην πρότυπη
πιλοτική δίκη.

* * Όλα τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε
στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα
προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε να τα
αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του
δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675,
Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός   Τσιμισκή 54, 54623).

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σάς παραθέτουμε και το σχετικό ενημερω-
τικό σημείωμα που μας απέστειλε ο δρ. Παπακωνσταντίνου επί του θέματος:

Π ρ Ο Σ Ο Χ Η  !
Στα έγγραφα που απαιτούνται, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προ-
σκόμιση έστω και μίας μισθοδοσίας για τα έτη που αναζητά ο καθένας ανάλογα
με τη χρονιά που αποχώρησε.
Ως δεύτερη επιλογή θα πρέπει να λογίζεται η βεβαίωση της τράπεζας για το έτος
που αναζητείται, με την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος το εισόδημα στην εφορία.
Στην περίπτωση που είναι αδύνατον να βρεθεί κάτι από τα δύο παραπάνω, τότε
μόνο θα πρέπει να καταφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι στην τελευταία επιλογή του εκ-
καθαριστικού σημειώματος της εφορίας, γιατί στο εισόδημα που αναγράφεται εκεί,
δε συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι στην περίπτωση που εν τέλει καταφύγει κάποιος
στα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας, να βεβαιωθεί ότι αυτά αφορούν το
έτος που αναζητείται (γιατί, όπως θα θυμάστε, παλαιότερα το οικονομικό έτος που
αναφερόταν επί των σημειωμάτων αφορούσε ουσιαστικά τα εισοδήματα της προ-
ηγούμενης χρονιάς).
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Π
ιστεύουμε ότι όλοι πλέον γνωρίζετε την τεράστια προσπάθεια που έχει κατα-
βάλει ο Σύλλογός μας προκειμένου οι προερχόμενοι από την Ιονική να λάβουν
το πλήρες εφάπαξ που δικαιούνται με βάση το καταστατικό του κλάδου πρό-

νοιας του ΤΑΠΙΛΤ.
Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε με τους καταλογισμούς για καθυστερούμενες ασφαλιστι-
κές εισφορές της Alpha Bank που συντάχθηκαν την περίοδο 2004-2005 από τον
τότε Διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ και νυν Γραμματέα του Συλλόγου μας συνάδελφο Νίκο
Αλεξόπουλο και ψηφίστηκαν από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. του ταμείου συ-
νάδελφο Νικόλαο Κάβουρα (νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων) και τα μέλη
του Δ.Σ. συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο (νυν Πρόεδρο του Συλλόγου μας)
και Γιάννη Χρυσικό (τέως Πρόεδρο και νυν μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιού-
χων).
Όταν μάλιστα το ΤΑΠΙΛΤ εντάχθηκε στο ΙΚΑ (πλέον e-ΕΦΚΑ), η τράπεζα ανέλαβε την
εγγυητική ευθύνη της κάλυψης των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του
ΤΑΠΙΛΤ, ωστόσο εν συνεχεία υπαναχώρησε αβάσιμα και μονομερώς από την υπο-
χρέωσή της.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΕΠ προσέφυγαν στα δικαστήρια και
μετά από πολυετείς διαδικασίες και συνεχείς παρελκυστικές ενέργειες της τράπε-
ζας, εν τέλει η Alpha Bank υποχρεώθηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη
να καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά από καθυστερούμενες ασφαλιστικές ει-
σφορές και προσαυξήσεις, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 25 εκατ. ευρώ (ποσό
αρκετό για την κάλυψη του εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιονικής).
Έκτοτε η τράπεζα έχει ξεκινήσει έναν παρασκηνιακό αγώνα, κινητοποιώντας τα
κέντρα εξουσίας με τα οποία συνδέεται για να απαλλαγεί από τα πρόσθετα τέλη
των καταλογισμών για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές που αποφάσισε η
ελληνική δικαιοσύνη που ξεπερνούν τα 14 εκατ. ευρώ (από το συνολικό ποσό των

25 εκατ. ευρώ).
Στην απέλπιδα αυτή προσπάθειά της έχει κινητοποιήσει δημόσιους φορείς και λει-
τουργούς, αφού σας υπενθυμίζουμε ότι ο e-ΕΦΚΑ έχει ζητήσει από το Νομικό Συμ-
βούλιο του Κράτους γνωμοδότηση για τη μείωση του χρέους της - κάτι που
βεβαίως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον των ασφαλισμένων του, το
οποίο υποτίθεται ότι πρεσβεύει –, ενώ η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο απερχόμενος Υπουργός έχουν ψηφίσει
φωτογραφική τροπολογία για την απαλλαγή της ALPHA BANK από τις υποχρεώ-
σεις καταβολής πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Πλέον, από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η Alpha Bank επιχειρεί παρασκη-
νιακά να προσεγγίσει και το νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας του να παρέμβει και να λάβει απόφαση για τη δια-
γραφή περίπου ποσού 13 εκατ. από τα συνολικά 25 εκατ. ευρώ που επιδίκασε η
δικαιοσύνη!
Αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη στο Υπουργείο, του είχαμε αποστείλει
την υπ’αριθμ. 2/12.1.21 επιστολή για να τον ενημερώσουμε για την υπόθεση και να
αιτηθούμε να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την άμεση είσπραξη του συνόλου του
ποσού προκειμένου να διατεθεί για τη συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων
από την Ιονική – Λαϊκή Τράπεζα.
Μετά από τις πληροφορίες που λάβαμε για την προσπάθεια προσέγγισής του από την
τράπεζα, επανήλθαμε με την κάτωθι υπ’αριθμ. 8/2.3.21 επιστολή, στην οποία ζη-
τάμε να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου, να μη συμμετάσχει στη
συμπαιγνία που εξυφαίνεται από την Alpha Bank, να απορρίψει το αίτημά της
και επαναφέρουμε το αίτημα να αναγκάσει την τράπεζα να καταβάλει το σύνολο
του ποσού για την κάλυψη του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική Τρά-
πεζα, ως οφείλει και όπως έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη τελεσίδικα: 

Kύριε Χατζηδάκη, σας καλούμε να μη συμμετάσχετε στη συμπαιγνία
της Alpha Bank στην υπόθεση των καταλογισμών για τη 

συμπλήρωση του εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιονικής!
Νέα επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

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 Τρά-
πεζας) με καταλογιστικές πράξεις, επέβαλε στην εργοδότρια τράπεζα την υποχρέωση
να καταβάλει στον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) ποσό 21 εκατ. ευρώ από καθυστερού-
μενες 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). 
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 Κυβερνή-
σεως. 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 υπό-
λοιπα 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 πι-
στεύουμε ότι δεν έχει προηγούμενο από διοίκηση τραπεζικού ιδρύματος.
Η τράπεζα όχι μόνο υπαναχώρησε μονομερώς και αβάσιμα της εγγυητικής της ευθύ-
νης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των καταλογισμών, αλλά κατά την εξέλιξη
της υπόθεσης τόσο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο όσο και στο Διοικητικό Εφετείο, ζη-
τούσε 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 απο-
φάσεων 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 έκ-
δοση 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 συμ-
φέροντα 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 περί-
πτωση 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 αυτο-
νόητα που αφορούν βλαπτικές μεταβολές, καταγγελίες συμβάσεων, προαγωγές,
ακόμα και τη νόμιμη αποζημίωση του Ν2112, έχοντας επιτύχει πάνω από 2.000 κατα-
δικαστικές αποφάσεις εις βάρος της τράπεζας και υπέρ των συναδέλφων μας, σε υπο-
θέσεις 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 υποχω-
ρήσουμε από το δίκαιό μας και τη νομιμότητα και σας ενημερώνουμε ότι, αν το απαι-
τήσουν 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 συμμε-
τάσχετε 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

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψει να παραγραφεί
ούτε ένα ευρώ από όσα έχουν επικυρωθεί από τη δικαιοσύνη. Θα συνεχίσουμε
ασυμβίβαστα να διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε και παρά τις παράλογες καθυστε-
ρήσεις και τις απαράδεκτες ενέργειες της τράπεζας, δε θα υποχωρήσουμε από το
δίκαιό μας και τη νομιμότητα.
Μετά από την πλήρη ανάλυση της υπόθεσης στις δύο ως άνω επιστολές προς

τον κ. Χατζηδάκη, ελπίζουμε να ανταποκριθεί άμεσα και να ενεργήσει σύμφωνα
με τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, όπως επιτάσσει ο ρόλος του και όχι για
τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Αν όχι - έχοντας βέβαια και τις επιπρόσθετες δυ-
σκολίες που δημιουργεί η πανδημία - θα απαντήσουμε δυναμικά σε αυτές τις παρα-
σκηνιακές ενέργειες σε βάρος των Ιονικάριων και των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ
και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δικαιωθούμε!
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Συνάδελφοι,

Ο
ΣΥΙΛΤΕ και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την αυ-

θαίρετη, μονομερή και παράνομη απόφαση της Τράπεζας να καταργήσει την
ειδικότητα των καθαριστριών, καθώς και τις εργοδοτικές απειλές και εκβια-

σμούς, υπό το κράτος των οποίων αναγκάσθηκαν 64 από τις 67 καθαρίστριες να
«αυτοαπολυθούν»!!! Οι Σύλλογοί μας αντιτάχθηκαν από την πρώτη στιγμή στις απα-
ράδεκτες μεθοδεύσεις της τράπεζας, στηρίζοντας τις συναδέλφισσες συνδικαλιστικά,
αγωνιστικά και νομικά. 
Μπορεί οι εκβιασμοί και οι απειλές της Τράπεζας να «λύγισαν» τις αντιστάσεις των
περισσότερων συναδελφισσών μας, αλλά ο αγώνας τους δικαιώνεται στο πρόσωπο
της συναδέλφισσας Ελένης Βουρλάκη, αφού με πρόσφατη απόφαση του Εφετείου
Αθηνών απορρίφθηκε η έφεση της Τράπεζας κατά της πρωτόδικης απόφασης
και αναγνωρίστηκε ως άκυρη η απόλυσή της.
.
Συγκεκριμένα :
Η συναδέλφισσα Ελένη Βουρλάκη απολύθηκε από την Τράπεζα στις 5.12.2017, επειδή
δεν υπέκυψε στις αφόρητες πιέσεις της Τράπεζας για «οικειοθελή» αποχώρηση στο
πλαίσιο άτυπης εθελουσίας εξόδου. Η συναδέλφισσα είχε τοποθετηθεί αναγκαστικά
στην Τράπεζα ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (Ν. 1648/1986). Είναι απόφοιτη Λυ-
κείου και μητέρα ενός ανάπηρου τέκνου. Αν και αρχικά είχε απασχοληθεί ως καθα-
ρίστρια, στην πραγματικότητα τα τελευταία 7 χρόνια πριν την απόλυσή της
υπηρετούσε στη Διεύθυνση Περιουσίας και Ασφάλειας ως υπάλληλος γραφείου, ιδιό-
τητα υπό την οποία είχε αξιολογηθεί με πολύ καλές αξιολογήσεις, παρότι τυπικά συ-
νέχισε να φέρεται ως καθαρίστρια. Παρά την ουσιαστική απασχόλησή της ως
υπαλλήλου την τελευταία 7ετία και παρά το γεγονός ότι είχε απολυτήριο Λυκείου, η
Τράπεζα αρνήθηκε να την μετατάξει στον Λογιστικό Κλάδο, επικαλούμενη την κα-
τάργηση της σχετικής δυνατότητας για τις καθαρίστριες με τον Οργανισμό Προσω-
πικού του Ιουνίου 2014.
Με την υπ’ αρ. 2323/2018 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου
Αθηνών (Εργ.) είχε αναγνωρισθεί ως άκυρη η απόλυση της συναδέλφισσας Ελένης,
γιατί παρότι ήταν αναγκαστικά τοποθετημένη και προστατευόμενη του νόμου, δεν
ζητήθηκε από την Τράπεζα προηγουμένως η άδεια της αρμόδιας Επιτροπής. Πα-
ράλληλα, το Δικαστήριο είχε διαγνώσει ότι η δια του Οργανισμού του 2014 κατάρ-
γηση της δυνατότητας μετάταξης της ειδικότητας των καθαριστριών στον
Λογιστικό Κλάδο (ακόμη και αν είχαν απολυτήριο Λυκείου, όπως η Ελένη), σε αντί-
θεση με τα προβλεπόμενα για τις λοιπές ειδικότητες, αποτελεί απαγορευόμενη από
το Ν. 3896/2010 έμμεση διάκριση λόγω φύλου, στο μέτρο που θίγει αποκλειστικά
ή κατά κύριο λόγο γυναίκες. Σε εκτέλεση προσωρινώς εκτελεστής διάταξης της
πρωτόδικης αυτής απόφασης, ήδη από 2.1.2019 η Τράπεζα έχει υποχρεωθεί να την
απασχολεί προσωρινά μέχρι σήμερα. Η πρωτόδικη αυτή απόφαση επικυρώθηκε

με την υπ’ αρ. 188/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (Εργ.), που απέρριψε
την έφεση της Τράπεζας.
Η Ελένη έπεσε θύμα της μονομερούς και αυθαίρετης (χωρίς επιχειρησιακή ΣΣΕ, όπως
έγινε για τους άλλους Κλάδους) κατάργησης από την Τράπεζα της ειδικότητας των
καθαριστριών προκειμένου ν’ ανατεθεί η καθαριότητα σε εργολάβους με το σύ-
στημα του outsourcing. Η απόφαση αυτή της Τράπεζας έπληξε 67 καθαρίστριες (γυ-
ναίκες γύρω στα 50, προερχόμενες κυρίως από την τέως ΙΛΤΕ και την τέως Εμπορική
Τράπεζα). Υπό την απειλή της απόλυσης, 64 από αυτές υπέκυψαν στις αφόρητες πιέ-
σεις της Τράπεζας για «οικειοθελή» αποχώρηση με την καταβολή οικονομικού κινή-
τρου και την υπόσχεση απασχόλησής τους στα συνεργεία των εργολάβων (με
μειωμένο ωράριο, αποδοχές υπολογιζόμενες με το κατώτατο ημερομίσθιο και χωρίς
καμία εργασιακή ασφάλεια). Την παράνομη και απάνθρωπη πρακτική αυτή της Τρά-
πεζας και τις αφόρητες εργοδοτικές πιέσεις προς τις γυναίκες αυτές οι Σύλλογοί μας
τις είχαν καταγγείλει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προκαλώντας την παρέμβαση του τότε Γενικού Γραμματέα κ. Νεφε-
λούδη, που σε τριμερή συνάντηση ζήτησε από την Τράπεζα να επανεξετάσει τη
στάση της.
Οι Σύλλογοί μας στήριξαν την Ελένη νομικά και ηθικά και ως μάρτυρες υπέρ της κα-
τέθεσαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελφοι
Σαράντος Φιλιππόπουλος και Νίκος Αλεξόπουλος, ενώ τη νομική της υποστήριξη
ανέλαβε η νομική μας συνεργάτιδα κ. Ντέτα Πετρόγλου, την οποία ευχαριστούμε
για την επιτυχημένη διαχείριση μίας ακόμα υπόθεσης εργατικής διαφοράς με την
τράπεζα.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) του 2020 ανα-
γνωρίσθηκε ως άκυρη και η απόλυση της συναδέλφισσας Ευγενίας Τσίληρα, που
εργαζόταν ως καθαρίστρια στο Κατάστημα Λεχαινών Ηλείας και είναι μονογονέας
μητέρα πέντε παιδιών.
.
Συνάδελφοι,
Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι για τη νομική διαχείριση όλων των ασφαλιστικών
και εργατικών υποθέσεων των συναδέλφων μας και τα αποτελέσματα με τις περίπου
1.800 δικαστικές αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων αποτελούν τη δικαίωση της
υπεύθυνης αντιμετώπισής μας και του εξαιρετικού νομικού μας επιτελείου.
Η ακύρωση των απολύσεων των συναδελφισσών αποδεικνύει ότι μπορούμε και πρέ-
πει να αντιταχθούμε στις αυθαίρετες, αντεργατικές μεθοδεύσεις της τράπεζας που
στρέφονται κατά των συναδέλφων μας, αρκεί να το κάνουμε οργανωμένα και
συντεταγμένα μέσα από τους Συλλόγους μας.
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις συναδέλφισσες Ελένη και Ευγενία στον δίκαιο
αγώνα τους καθώς και όλες και όλους τις/τους συναδέλφους στη διεκδίκηση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Ο  Α Γ Ω Ν Α Σ  τ ω ν  κ α θ α ρ ι σ τ ρ ι ώ ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Ν Ε ΤΑ Ι !  Ο  Α Γ Ω Ν Α Σ  τ ω ν  κ α θ α ρ ι σ τ ρ ι ώ ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Ν Ε ΤΑ Ι !  
Με ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟ του 

Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως ΑΚΥΡΗ 
Η ΑΠΟΛΥΣΗ της συναδέλφισσας Ελένης Βουρλάκη

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μία 20ετία μετά την πώληση της Ιονικής Τράπεζας και νομίζουμε ότι όλοι έχετε κρίνει τις πράξεις και συνειδητοποιήσει το ρόλο του καθενός που ενεργοποιείται στο συν-
δικαλιστικό μας χώρο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ) έχει σταθεί περήφανα στο ύψος των περιστάσεων, έχει αγωνιστεί κόντρα σε όλους και σε όλα
για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα της Ιονικής Οικογένειας και έχει πετύχει σημαντικές νίκες υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Δυστυχώς βέβαια, πολλοί συνάδελφοι επέλεξαν από την πρώτη στιγμή τον ορθάνοιχτο – αλλά ναρκοθετημένο – δρόμο της εγγραφής στον εργοδοτικό σύλλογο. Και όσο
και αν οι ψευδεπίγραφες διακηρύξεις της πρώτης εποχής και οι πιέσεις που ακολούθησαν, μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτήν την επιλογή την πρώτη περίοδο,
θέλουμε να πιστεύουμε πλέον ότι, με το πέρας αυτών των δύο δεκαετιών, έχετε βγάλει όλοι ασφαλή συμπεράσματα για το ποιόν του κάθε Συλλόγου που δραστηριοποιείται
στο χώρο της τράπεζας και με ποιον τρόπο ο καθένας έχει ενεργήσει σε βάρος ή υπέρ των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας.
Επειδή πράγματι τα 20 χρόνια είναι πάρα πολλά και καθώς η ζοφερή εργασιακή και ασφαλιστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τραπεζοϋπαλληλικό κλάδο
θα απαιτήσει δυναμική αντίδραση (και όχι την παθητική αδράνεια ή και στήριξη που έχει επιδείξει ο εργοδοτικός σύλλογος), απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους συ-
ναδέλφους που προέρχονται από την Ιονική και είναι ακόμα στον εργοδοτικό σύλλογο, να επιστρέψουν στο «σπίτι» τους, να εγγραφούν στο Σύλλογο Ερ-
γαζομένων της Ιονικής, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να μην υποβαθμίσουν περαιτέρω την εργασία, την ασφάλιση και τη ζωή μας!

.
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ – ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ! ΕΠΙΣΤρΕΨΤΕ ΣΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ»

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΙΛΤΕ)
Υ.Γ. Ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε με κάθε τρόπο (ιστοσελίδα, εφημερίδα, ανακοινώσεις κ.ά.) να σας παρέχει εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης από
μία αδέσμευτη φωνή, σε αντίθεση με την κατευθυνόμενη μονολιθικότητα του εργοδοτικού συλλόγου και θα συνεχίσουμε απτόητοι αυτήν την πορεία. Ωστόσο, επειδή οι
εποχές έχουν αλλάξει, όσοι εν ενεργεία συνάδελφοι επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε την έντυπη έκδοση της εφημερίδας μας, θα πρέπει να μας το δηλώσετε επι-
κοινωνώντας με το Σύλλογό μας. Σε διαφορετική περίπτωση, από το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα διακοπεί η αποστολή της σε όσους εν ενεργεία συναδέλφους
δεν έχουν εκδηλώσει αυτήν την επιθυμία. Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα μπορείτε να βρείτε την εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους

ΕΓΓρΑφΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΜφΕρΟΝΤΑ ΣΑΣ, ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕρΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
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Αϊτή :  η  πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την Αϊτή :  η  πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την 
Επανάσταση του 1821 και  έστειλε βοήθεια και  εθελοντέςΕπανάσταση του 1821 και  έστειλε βοήθεια και  εθελοντές

Η
ηγεσία των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων και η Πελοποννησιακή Γε-
ρουσία αμέσως μετά την κήρυξη της Επανάστασης στην Α’ Εθνοσυνέλευση
Επιδαύρου, υπέγραψαν την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος, γεγο-

νός που αποτέλεσε την πρώτη πράξη διεθνούς δικαίου της επαναστατημένης χώρας.
Παράλληλα, επιφανείς Έλληνες που ζούσαν στο Παρίσι, με τον Αδαμάντιο Κοραή
ως επικεφαλής της «Ελληνικής Επιτροπής Παρισίων», απέστειλαν σχετικές επιστο-
λές μαζί με τ’ άλλα τα μέλη του «διευθυντηρίου», Κωνσταντίνο Πολυχρονιάδη,
Αθανάσιο Βογορίδη και Χριστόδουλο Κλωνάρη,
σε επικεφαλής ξένων κυβερνήσεων, κοινοποιώντας
έκκλησή τους προς την παγκόσμια κοινότητα, ζη-
τώντας βοήθεια και συμπαράσταση. 
Τα προβλήματα ωστόσο ήταν πολλά, με κυριότερο
τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, που
αποτελούσαν τη λεγόμενη «Ιερά Συμμαχία». Η
Αντίδραση και η Παλινόρθωση των μοναρχικών
καθεστώτων στην Ευρώπη, είχαν ως αποτέλεσμα οι
λεγόμενες «Μεγάλες Δυνάμεις», Ρωσία, Αυστρία,
Πρωσία, Γαλλία, Αγγλία, όχι μόνο να μην αναγνω-
ρίσουν την Επανάσταση, αλλά να την αποδοκιμά-
σουν χαρακτηρίζοντας τη Διακήρυξή της «αυθάδη
και αδέξια», ενώ αρνήθηκαν να δεχτούν την ελλη-
νική αντιπροσωπεία στη Βερόνα, αποτελούμενη
από τους Παλαιών Πατρών Γερμανό, Γεώργιο Μαυ-
ρομιχάλη, Ανδρέα Μεταξά και το φιλέλληνα Γάλλο
πλοίαρχο Ζουρντέν. 
Έχοντας ήδη ζήσει την Γαλλική Επανάσταση, τους πο-
λέμους του Ναπολέοντα και με τις επαναστάσεις σε Ιταλία και Ισπανία να βρίσκονται
σε εξέλιξη, οι Ευρωπαίοι καταδίκασαν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Η αντιδραστική
φύση των καθεστώτων τους δεν επιθυμούσε καμία αλλαγή στην καθεστηκυία τάξη
των πραγμάτων, καθώς έτρεμαν στην ιδέα ότι μία ενδεχόμενη διάλυση της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, θα ανέτρεπε ριζικά τις ισορροπίες στην Ευρώπη και θα
έσπερνε το σπόρο της χειραφέτησης στους απανταχού Ευρωπαίους καταπιεζόμε-
νους λαούς (όπως και έγινε τελικά…). 

Η πρώτη κρατική οντότητα που 
αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση
Ενώ λοιπόν οι «Μεγάλες Δυνάμεις» της Ευρώπης έδειξαν να δυσφορούν με την κή-
ρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, ένα μικρό νησάκι στο δυτικό Ατλαντικό, η Αϊτή,
(στην τότε ελληνική γλώσσα του Κοραή «Χαΐτιον»), ήταν αυτό που πρώτο απάντησε
θετικά στην έκκληση για βοήθεια και αναγνώρισε την Επανάσταση. 
Και αυτή η στήριξη δεν ήταν τυχαία, αφού ήρθε από ένα έθνος που ήξερε καλά και
το ίδιο τι σημαίνει να αποζητάς την ανεξαρτησία σου. Η φτωχή Αϊτή ήταν η δεύτερη
χώρα στο δυτικό ημισφαίριο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που διακήρυξε
την ανεξαρτησία της την 1η Ιανουαρίου 1804 και που επίσης είχε καταργήσει τη
δουλεία. Η χώρα έγινε η πρώτη ανεξάρτητη δημοκρατία Αφροαμερικανών και το
μόνο κράτος μέχρι σήμερα που γεννήθηκε έπειτα από επιτυχημένη επανάσταση
των δούλων. Μέχρι και το 1820 οι διαμάχες στην Αϊτή τόσο με τους Γάλλους και
τους Ισπανούς όσο και για την ανάληψη της εξουσίας δεν έχουν σταματήσει.
Μέχρι που τελικά αναλαμβάνει την εξουσία ο μιγάς Ζαν Πιερ Μπουαγέ (Jean Pierre
Boyer), ο οποίος συνέβαλε και στην ολοκληρωτική επιτυχία της επανάστασης στη
χώρα του. Η χώρα παρέμενε φτωχή και μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει από τις
συνεχείς μάχες, όμως αυτό δεν σταμάτησε τον Μπουαγέ από το να εκφράσει ανοι-
χτά την στήριξη της χώρας του στον ελληνικό λαό και το δίκαιο αγώνα του. 

Μπουαγέ : «Με μεγάλο ενθουσιασμό 
μάθαμε ότι η Ελλάδα άρπαξε τα όπλα»
Ο πρόεδρος της Αϊτής ήταν μιγάς γαλλικής καταγωγής απ’τον πατέρα του, με
ευρωπαϊκή κουλτούρα και σπουδές στη Γαλλία και διαπνεόμενος από έντονα φι-
λελληνικά αισθήματα. Ο Κοραής στην επιστολή του προς τον Μπουαγέ, καλεί τον
λαό της Αϊτής να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. «Εσείς,
γενναίοι απόγονοι των Αφρικανών, έχετε να αναφέρετε τρεις αιώνας συμφορών,

κατά τους οποίους οι πρόγονοί σας ξεριζωμένοι
από την γενέτειραν γην και μεταφερμένοι εις τας
Αμερικανικάς χώρας διήγαγον εκεί μίαν ζωήν
πόνων, χωρίς άλλην παρηγορίαν ει μη ότι είχον
κάμει εκάστην ημέραν ένα βήμα επί πλέον προς τον
τάφον», αναφέρει μεταξύ άλλων,
συνεχίζοντας: «Γενναίοι Αϊτινοί, έχετε δοκιμάσει τας
αγωνίας της δουλείας η οποία προ ολίγου εβάρυνε
εφ’ υμών. Τέκνα αυτής τής Αφρικής, των οποίων
οι τόποι είναι γειτονικοί προς αυτούς της Ελλάδος,
έλθετε εις βοήθειάν μας».
Ο Μπουαγιέ με απαντητική επιστολή του στις 15
Ιανουαρίου 1822 αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ελ-
λήνων γι’ αυτοδιάθεση και μιλά με θερμά λόγια
για την επανάσταση. Αποτελεί την πρώτη επίσημη
αναγνώριση της ελληνικής επανάστασης και του ελ-
ληνικού κράτους: «Με μεγάλο ενθουσιασμό μά-

θαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει
τα όπλα, για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη

θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπα-
τριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση, που σας στέλνει ο λαός της
Αϊτής», έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιερ Μπουαγέ.

Η φτωχή Αϊτή με την πλούσια καρδιά
Στην επιστολή του ο Μπουαγέ τονίζει ότι η Αϊτή είναι μια φτωχή χώρα που ακόμα
παλεύει με τα δικά της προβλήματα. Ωστόσο, αυτό δεν τους σταμάτησε να προσφέ-
ρουν την πενιχρή, αλλά άκρως σπουδαία βοήθειά τους. Η Αϊτή έστειλε στους Έλληνες
45 τόνους καφέ προς πώληση, ώστε να αγοραστούν καριοφίλια και άλλα πολεμο-
φόδια, αλλά και 100 Αϊτινούς εθελοντές. Οι 100 αυτοί ήρωες από την Αϊτή δεν κατά-
φεραν να φτάσουν ποτέ στην Ελλάδα, καθώς πέθαναν από τις κακουχίες κατά τη
διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού προς την χώρα μας (η επικρατέστερη εκδοχή είναι
το σκορβούτο, ενώ σύμφωνα και με ορισμένες άλλες μαρτυρίες ίσως έπεσαν θύματα
πειρατών). Με αυταπάρνηση ξεκίνησαν για ένα τόσο δύσκολο ταξίδι με τα μέσα της
εποχής σε μια τόσο μακρινή χώρα, με μόνο σκοπό να βοηθήσουν κάποιους «αγνώ-
στους» ώστε να απελευθερωθούν! Η θυσία τους ίσως είναι από τις πιο ηρωικές που
σημειώθηκαν από μη Έλληνες κατά τη διάρκεια της επανάστασης. 
Η Αϊτή σήμερα, δυστυχώς, είναι από τις πλέον φτωχές χώρες του κόσμου και ταλα-
νίζεται από φτώχεια, βασικές ελλείψεις υποδομών, ανεργία και κατά καιρούς βάναυ-
σες δικτατορίες. Τον Ιανουάριο του 2010 σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ ισοπέδωσε το
μεγαλύτερο μέρος της χώρας προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 300.000 ανθρώ-
πων και τεράστιες καταστροφές με 1,6 εκατ. ανθρώπους να μένουν άστεγοι. Η Ελ-
λάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που απέστειλε βοήθεια στην Αϊτή με τους
Έλληνες διασώστες να συμβάλλουν τα μέγιστα στον εντοπισμό ζωντανών ανάμεσα
στα χαλάσματα. Ήταν η ελάχιστη ανταπόδοση στην ξεχασμένη υποστήριξη που μας
παρείχαν οι Αϊτινοί - πρώτοι από όλο τον κόσμο – και στον επαναστατικό δεσμό της
ελευθερίας που ενώνει έκτοτε τους λαούς μας…

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

200 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την Εθνική Παλιγγενε-
σία. Τα προγραμματισμένα αφιερώματα και οι εκδηλώσεις
έχουν χάσει το μαζικό τους χαρακτήρα λόγω της πανδημίας,
αλλά όχι και τη λαμπρότητά τους. 
Η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα τα ονόματα των
ηρώων που πολέμησαν για την Εθνική Ανεξαρτησία, τις επικές
μάχες που έδωσαν και κέρδισαν, τους πολυεπίπεδους αγώνες
για την αναγνώριση του ελληνικού έθνους και κράτους, αλλά
και τη σημασία της Ελληνικής Εθνεγερσίας ως σύμβολο εναντίον
της καταπίεσης και κινητοποίησης για τα επαναστατικά κινή-
ματα που σάρωσαν την ευρωπαϊκή ήπειρο τις δεκαετίες που
ακολούθησαν το 1821. 

Όμως, αν σας λέγαμε ότι η Ελληνική Επανάσταση περισσότερο
συνδεόταν με τις διακηρύξεις, τα ιδεώδη και τους αγώνες του
μακρινού νησιού της Αϊτής, στην Καραϊβική, παρά με τη δήθεν
στήριξη των ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων, τι θα λέγατε;
Αυτήν τη συγκινητική ιστορία σας παρουσιάζουμε, που για μία
ακόμα φορά καταρρίπτει το μύθο των φίλιων Μεγάλων Δυνά-
μεων (που ακόμα και σήμερα εν πολλοίς μας καταδυναστεύουν)
και αποκαλύπτει ότι οι καταπιεσμένοι όλοι του κόσμου έχουν
κοινή μοίρα και ότι η συνειδητοποίηση αυτής της μοίρας και η
συμπόρευσή τους, είναι ο μοναδικός δρόμος προς την πραγμα-
τική ελευθερία…

Ε λ λ ά δ α  –  Α ϊ τ ή  :  
Μία σχέση βαθιά… ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τον Εθνικοαπελευθε-
ρωτικό Αγώνα των Ελλήνων, η συγκλονιστική στήριξη
και συνεισφορά της και οι 100 μαχητές της ελευθερίας
που δεν πρόλαβαν να ρίξουν ούτε σφαίρα…

Ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ζαν Πιερ Μπουαγέ
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Η “συμπόρευση” των δύο Επαναστάσεων
Ενώ η Ελληνική Επανάσταση είναι χιλιοειπωμένο ότι επηρεάστηκε από το Διαφωτι-
σμό, υπάρχει μία αντίφαση που συνδέεται με την ιστορία της Αϊτής που σας παρου-
σιάζουμε. Γιατί μπορεί στη Διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης να γίνεται λόγος
για το περίφημο «Ισότητα – Αδελφότητα – Δικαιοσύνη» ως οικουμενικά ανθρώπινα
δικαιώματα, ωστόσο, στην πράξη, οι ίδιοι οι Γάλλοι συνέχισαν να καταπιέζουν τους
λαούς και τους δούλους των αποικιών τους (μία θλιβερή αντίφαση που συνεχίζεται
ουσιαστικά μέχρι και σήμερα με τις υποτιθέμενες «ανεπτυγμένες», δημοκρατικές
χώρες να βασίζουν την ευημερία τους στην καταπίεση των εξαθλιωμένων…).
Η Αϊτή ήταν μία από αυτές τις χώρες που συνέχισαν να βρίσκονται υπό τον… Διαφω-
τισμένο γαλλικό ζυγό, αλλά ήταν και η πρώτη χώρα δούλων που επαναστάτησε ζη-
τώντας και πετυχαίνοντας μετά από πολυετή αγώνα, την ανεξαρτησία της.
Αντίστοιχα, η Ελληνική Επανάσταση ήταν η θρυαλλίδα που άναψε το επανασταστικό
φυτίλι που σάρωσε την Ευρώπη τον 19ο αιώνα. 
Η Αϊτινή Επανάσταση διαθέτει εξέχουσα θέση στη νεότερη ιστορία. Όπως, λοιπόν, οι
Αϊτινοί με έμβλημα το «Ελευθερία ή Θάνατος» ίδρυσαν το 1805 το ανεξάρτητο έθνος
μαύρων πολιτών, με τον ίδιο τρόπο, οι διακηρύξεις και τα πρώτα Συντάγματα της
Ελλάδος καταργούν τη δουλεία, διακηρύσσουν τη λαϊκή κυριαρχία, θέτουν τις βάσεις
του κοινωνικού κράτους. Τους Έλληνες και Αϊτινούς επαναστάτες ένωναν πολλά. Σί-
γουρα πολλά περισσότερα από ό,τι με τους δήθεν προστάτες τους… Άλλωστε, είναι
γνωστό ότι χρειάστηκαν πολλές μάχες, πραγματικές και πνευματικές, των Ελλήνων
και πιέσεις από Φιλέλληνες, για να αρχίσει να μεταστρέφεται η στάση των Μεγάλων
Δυνάμεων απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. 

Η αναγνώριση της Προέδρου της Δημοκρατίας
Με αφορμή τους εορτασμούς από τα 200 χρόνια της Επανάστασης  η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δεν ξέχασε την Αϊτή και δημοσίευσε
αυτή τη λιγότερο γνωστή πτυχή της Ιστορίας για τη στάση της φτωχής χώρας απέ-
ναντι στους επαναστατημένους Έλληνες.
Με ανάρτησή της στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται στην επιστολή
και την αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης από την Αϊτή, παραθέτοντας το ντο-
κουμέντο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
«Πρώτη κατήργησε τη δουλεία, πρώτη αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση. Η Αϊτή,
με επιστολή του τότε προέδρου της, Jean Pierre Boyer, στον Κοραή, εξέφρασε τον εν-
θουσιασμό της για την Ελλάδα που “ εδράξατο των όπλων ” για να αποκτήσει την
ελευθερία της και τη θέση της ανάμεσα στα έθνη».

Συνάδελφοι,

Α
πό την πρώτη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία εκτύπωσης των ενη-
μερωτικών σημειωμάτων των επανυπολογισμένων συντάξεων του 2019 και
είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τη διαδικασία και τον τρόπο του επα-

νυπολογισμού, είχαμε διαπιστώσει ορισμένα σφάλματα, τα οποία έχουμε επιση-
μάνει επανειλημμένως έκτοτε προς τους αρμόδιους φορείς.

Ένα από τα πλέον σοβαρά σφάλματα, το οποίο αφορά τους συναδέλφους
στους οποίους επανυπολογίστηκε η σύνταξή τους και λόγω της αρνητικής δια-
φοράς είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους (δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα
των συνταξιούχων συναδέλφων μας που τους έγινε επανυπολογισμός της σύντα-
ξης), ήταν οι άδικες κρατήσεις επί των μικτών ποσών της σύνταξης, καθώς
αυτές υπολογίζονταν επί του συνόλου του ποσού της σύνταξης όπως αυτό θα
διαμορφωθεί το 2023 και όχι επί του ποσού της καταβαλλόμενης
σύνταξης (υπενθυμίζουμε ότι η αύξηση μετά τον επανυπολογισμό τον Ιανουάριο
του 2019 καταβάλλεται κατά 1/5 ετησίως μέχρι να αποδοθεί ολόκληρη το 2023).

Μετά από τις ενέργειες και τις επιστολές του Συλλόγου μας (στις οποίες συμπερι-
λαμβάνονται και οι περίπου 1.000 ενστάσεις που κατατέθηκαν μέσω του Συλλόγου
μας) και αφού τα ενημερωτικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων
είχαν σταματήσει να εκδίδονται για ένα μεγάλο διάστημα, τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο του 2020 επανενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης των
ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων του 2019. Τότε διαπιστώσαμε ότι είχαν
πράγματι μειωθεί οι κρατήσεις σε όσους εμφανίζουν αρνητική προσωπική δια-
φορά μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους, αφού αυτές φαινόταν να
υπολογίζονται επί των καταβαλλόμενων ποσών, ωστόσο με διάφορες ανεξή-
γητες «αλχημείες» είχαν κρατηθεί οι συντάξεις στα ίδια επίπεδα!

Στη συνέχεια αυτού του κακοπαιγμένου «σίριαλ», μετά από τις νέες ενέργειες
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προκειμένου να μας δοθούν διευκρινίσεις για αυτές τις
ακατανόητες «αλχημείες» από την Κυβέρνηση και τον e-ΕΦΚΑ, στα ενημερωτικά
σημειώματα του Ιανουαρίου 2021 διαπιστώσαμε ότι είχαν επανέλθει οι κρα-
τήσεις υπολογισμένες επί του συνόλου των αποδοχών, όπως αυτές θα διαμορ-
φωθούν την 1/1/23!

Ο Σύλλογός μας είχε σημειώσει ότι οι παλινωδίες των αρμόδιων φορέων σε αυτό
το θέμα αναδεικνύουν την προσπάθεια υποτίμησης της νοημοσύνης και εμπαιγμού
των συνταξιούχων και ενώπιον αυτής της κατάστασης είχε αποστείλει
την υπ’αριθμ. 1/8.1.21 επιστολή στο Υπουργείο και τον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας τις
απαραίτητες επεξηγήσεις ώστε να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε!

Και πλέον, ερχόμαστε στο σήμερα, όπου σε απάντηση της ως άνω επιστολής
μας, ο e-ΕΦΚΑ μας ενημερώνει για μία ακόμα αλλοπρόσαλλη ενέργεια που ανα-
δεικνύει την απουσία σοβαρότητας και σχεδιασμού των αρμόδιων φορέων!

Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ  μας ενημέρωσε ότι τα ενημερωτικά σημειώματα συντά-
ξεων του Ιανουαρίου 2021 «… αναρτήθηκαν εκ παραδρομής από την αρμόδια μη-
χανογραφική υπηρεσία, κατόπιν κάποιας τεχνικής αστοχίας κατά τη διάρκεια
μηχανογραφικών ελέγχων, καθόσον η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολο-
κλήρωσης.

Για τον λόγο αυτό, το ενημερωτικό του 1/2021 έχει ανακληθεί και αναμένεται η
ανάρτησή του στο προσεχές διάστημα.

Έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, η ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων μέχρι
και τον 12/2020, τα οποία μπορείτε να αντλήσετε από τον διαδικτυακό τόπο του
e-ΕΦΚΑ…».

Εν ολίγοις, ο e-ΕΦΚΑ απέσυρε το ενημερωτικό σημείωμα του Ιανουαρίου 2021,
δίνοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων μέχρι
το Δεκέμβριο του 2020, στα οποία αποτυπώνονται οι λογιστικές «αλχημείες»
που παρά τη μείωση των κρατήσεων έχουν κρατήσει τις συντάξεις μας στα
ίδια επίπεδα…

Πλέον, ακόμα και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά!
.

Συνάδελφοι,

Την προηγούμενη φορά είχαμε γράψει για τα… μπρος πίσω και τις παλινωδίες
της κυβέρνησης και του e-ΕΦΚΑ σε αυτό το θέμα, ωστόσο δεν μπορούσαμε να
διανοηθούμε ότι θα είχαμε νέο πισωγύρισμα!

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη και αφού δε διορθώθηκε το σφάλμα ούτε με την
ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων του συνόλου των συναδέλ-
φων και ενώ βεβαίως δε θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπούμε στη διαδικασία
να διεκδικήσουμε δικαστικά ακόμα και τα αυτονόητα, αν το αμέσως επόμενο διά-
στημα δεν διορθωθούν οι άδικες κρατήσεις και δε γίνει αναπροσαρμογή των
συντάξεων των συναδέλφων οι οποίοι είχαν αρνητική διαφορά μετά τον επα-
νυπολογισμό (και βεβαίως πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά οι παράνομες
κρατήσεις), έχουμε ήδη προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους νομικούς μας
συμβούλους προκειμένου η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ να διεκδικήσει το δίκαιό μας
μέσω νομικών ενεργειών.

Για εμάς αυτή είναι η ύστατη λύση, αλλά η απουσία διάθεσης συνεννόησης και λο-
γικής από την πλευρά των αρμόδιων φορέων, φαίνεται ότι μας οδηγεί αναγκα-
στικά σε αυτό το δρόμο.

Σ υνεχίζεται ο εμπαιγμός σε βάρος
των Ιονικάριων από Κυβέρνηση &
e-ΕφΚΑ στο  θέμα  των  άδ ικων
κρατήσεων του επανυπολογισμού! 

Έτο ιμο ι  να  απαντήσουμε  πλέον
με  νομικές  ενέργε ιες

Ε πο μ έ ν ω ς ,  σ το  ε ξ ή ς ,  κά θ ε  φ ο ρ ά  πο υ  το  μ ά τ ι  σ α ς  θ αΕ πο μ έ ν ω ς ,  σ το  ε ξ ή ς ,  κά θ ε  φ ο ρ ά  πο υ  το  μ ά τ ι  σ α ς  θ α
π έ φτ ε ι  σ το  χά ρτ η  π ρ ο ς  τ η ν  Κα ρ α ϊ β ι κ ή ,  ν α  θ υ μ ά σ τ επ έ φτ ε ι  σ το  χά ρτ η  π ρ ο ς  τ η ν  Κα ρ α ϊ β ι κ ή ,  ν α  θ υ μ ά σ τ ε
ότ ι  η  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  κα ι  η  ι σ ότ η τα ,  η  Α ϊ τ ή  κα ι  η  Ε λ λά δ α ,ότ ι  η  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  κα ι  η  ι σ ότ η τα ,  η  Α ϊ τ ή  κα ι  η  Ε λ λά δ α ,

ε ί ν α ι  α δ ι ά ρ ρ η κ τ α  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ςε ί ν α ι  α δ ι ά ρ ρ η κ τ α  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς

Η επιστολή του Μπουαγέ προς τον Κοραή
και τους επαναστατημένους Έλληνες
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Δικαστικές αποφάσεις
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 6.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΙΑ ΜΠΙΚΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1499/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Δεύθυνσης από
1.1.2011 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα
Πετρόγλου.

ΙΓΝΑΤΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤρΙΑ-ΣΑΚΑρΕΛΗ
Με την υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Νάντια έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010
και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑρΠΑΝΤΙΔΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1169/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2011
και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΟΛΓΑ ΜΑρΟΥΓΚΑ
Με την υπ’ αριθμ. 6550/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Όλγα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2010 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης το ποσό των 2.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-

πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα
Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΜΗΤρΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 141/2020 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Παναγιώτα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2011 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα
Πετρόγλου.

ΧρΥΣΟΥΛΑ ΛΑΛΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2403/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Χρυσούλα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2011 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης το ποσό των 1.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα
Πετρόγλου.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΧΟΥΖΟΥρΗ
Με την υπ’ αριθμ. 5089/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Σταματίνα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύ-
θυνσης από 1.1.2010 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτου-
σες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική
ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των 1.000
Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικη-
γόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΙρΗΝΗ ΑρΓΥρΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3916/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ειρήνη
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2009 και της επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης το ποσό των 500 Ευρώ νομιμοτόκως
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΠΕΤρΟΣ ΤΖΙΒΑΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 7129/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Πέτρος  έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007
και του επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής του βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑρΑΛΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2969/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Απόστολος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2010 και του επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα
Πετρόγλου.

ΣΤΕφΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕφΑΝΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 6293/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η προερχόμενη από την
Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Στεφανία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2011 και της

Συνάδελφοι,

Α
πό το προηγούμενο τεύχος της εφη-
μερίδας μας σας είχαμε ενημερώσει
για τα προβλήματα που έχουν προκύ-

ψει μετά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων
του ταμείου μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον
e-ΕΦΚΑ και για τις ενέργειες στις οποίες εί-
χαμε προβεί, αρχικά όταν ενημερωθήκαμε
ότι δεν είχε καταβληθεί το επίδομα συμπα-
ραστάσεως ετέρου προσώπου, αλλά και στη
συνέχεια για τη συνολική αντιμετώπιση του
θέματος. 
Εν τέλει, μετά από τις προσπάθειές μας και
τις επιστολές που αποστείλαμε στους αρμό-
διους του e-ΕΦΚΑ, πιστώθηκαν το επίδομα
συμπαράστασης, το εξωιδρυματικό επίδομα
και τα εκκρεμή από το ΤΑΥΤΕΚΩ επιδόματα
κηδείας. Μάλιστα, υπήρξε μία εβδομάδα πε-
ρίπου καθυστέρηση στην πίστωσή τους σε
σχέση με την αρχική μας πληροφόρηση, η
οποία οφειλόταν σε τεχνικά προβλήματα
στα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.
Στο εξής, σύμφωνα με την πληροφόρηση
που έχουμε από τον e-ΕΦΚΑ τα επιδόματα
θα πιστώνονται κανονικά, χωρίς προβλή-
ματα.
Ο Σύλλογός μας είχε παρακολουθήσει την
υπόθεση από την αρχή, μετά από τη μεταβί-
βαση των αρμοδιοτήτων του ταμείου μας
(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ) στον e-ΕΦΚΑ και
χαιρόμαστε που για μία ακόμα φορά οι ενέρ-

γειές μας είχαν αποτέλεσμα προς όφελος
των συναδέλφων.
Σε κάθε περίπτωση, παραμένει το γεγονός
της δυσλειτουργίας της ενσωμάτωσης των
υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον
e-ΕΦΚΑ και είναι υποχρέωση των αρμοδίων
του υπερταμείου να προβούν σε άμεση ενη-
μέρωση των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ
και των υπαλλήλων τους για τη διαδικασία,
αλλά και για τις ιδιαίτερες ασφαλιστικές δια-
τάξεις και ρυθμίσεις που διέπουν τους ασφα-
λισμένους του ταμείου μας, που σε κάποιες
περιπτώσεις διαφέρουν από τις διατάξεις
του πρώην ΙΚΑ, προκειμένου να μπορούν να
εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι συνάδελ-
φοί μας.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα συνεχίσει να καταβά-
λει προσπάθειες μέχρι την οριστική επίλυση
των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η
μεταβίβαση, με γνώμονα πάντα την καλύ-
τερη δυνατή εξυπηρέτηση των συναδέλφων. 

Μετά από ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ πιστώθηκαν το επίδομα
συμπαράστασης, το εξωιδρυματικό

επίδομα και τα εκκρεμή από το
ΤΑΥΤΕΚΩ επιδόματα κηδείας

Αντώνης Αντωνιδάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός μας
Αντώνης Αντωνιδάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύ-
θυνση Διαθεσίμων, το Back-office και τη Διεύθυνση Γενικών
Λειτουργιών. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στα αδέρφια του, Ιωάννη, Δέσποινα, Νίκη και Μαρία,
καθώς και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε

τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Θεόδωρος Μιχαλόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 96 ετών ο συνάδελφός μας
Θεόδωρος Μιχαλόπουλος ο οποίος είχε υπηρετήσει στο
Κεντρικό, την Πλατεία Μητροπόλεως, την Ελευσίνα, τα Άνω
Πατήσια και τη Χαροκόπου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στα παιδιά του Αριστείδη και Γεωργία,
καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα

βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτριος Τζαννέτος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 98 ετών ο συνάδελφός μας Δη-
μήτριος Τζαννέτος, ο οποίος είχε προσληφθεί στην Ιονική Τρά-
πεζα όταν ακόμα ήταν υπό αγγλική διοίκηση, πριν τη
συγχώνευση με τη Λαϊκή Τράπεζα και είχε υπηρετήσει στο
Κεντρικό, την Ομόνοια, τη Σόλωνος, τη Διεύθυνση Επιθεώρη-
σης και ως διευθυντής στη Λευκάδα, την Πάτρα και την Ιππο-

κράτους. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
Ειρήνη, το γιο του Μηνά, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

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


