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Τους τελευταίους μήνες ολοένα και περισ-
σότερο ακούμε τον όρο «πράσινη ανά-
πτυξη». Η βιώσιμη-πράσινη ανάπτυξη

αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχε-
διάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψη
την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσι-
μότητα και συγκεκριμένα για το χώρο της ενέρ-
γειας, αναφέρεται στην παραγωγή ενέργειας με
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. 
Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με
αυτή την προοπτική. Ωστόσο, είναι όλα καλώς
καμωμένα σε σχέση με την «πράσινη» ανά-
πτυξη και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο επι-
χειρείται να εξελιχθεί; ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!

Ο ι …  γ κ ρ ί ζ ε ς  α ν ε μ ο γ ε ν ν ή τ ρ ι ε ς
Οι επιπτώσεις της πράσινης ανάπτυξης στο περιβάλ-
λον, με τον τρόπο που επιχειρείται ιδιαίτερα στην Ελ-
λάδα, είναι σημαντικές και αρκετοί είναι αυτοί που
είτε σκόπιμα είτε από λανθασμένη αντίληψη τις αγνο-
ούν. Η «ομερτά» μεταξύ οικολόγων, περιβαλλοντολό-
γων αλλά και λοιπών επιστημόνων είναι
χαρακτηριστική. Ουδείς τολμά να μιλήσει για την
κρυφή πλευρά της πράσινης ανάπτυξης.
Οι μέθοδοι αυτές παραγωγής ενέργειας έχουν κατά
έναν παράξενο τρόπο αγιοποιηθεί και σε όλη τη
χώρα έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από
την πράσινη ανάπτυξη, που αγνοεί προκλητικά τις
όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η περίπτωση των ανεμογεννητριών είναι χαρακτηρι-
στική. Γιγάντιες ανεμογεννήτριες τοποθετούνται αλό-
γιστα σε βουνοκορφές και νησιά. Η πράσινη
ανάπτυξη σε όλο της το μεγαλείο. Μόνο που, όπως
φαίνεται, τελικά η πράσινη ανάπτυξη έχει… γκρι απο-
χρώσεις!
Έντονα αμφισβητείται πλέον η κατασκευή και η λει-
τουργία ανεμογεννητριών, ως εναλλακτική λύση πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα
που έχουν προκύψει από τη χρονική στιγμή που άρ-
χισαν να λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες για
το βαθμό συμμετοχής των Αιολικών πάρκων στις κα-
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Μετά από ενέργειες της 
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εκτυπώνονται  επιτέλους τα
ενημερωτικά σημειώματα!

Οι συμμετέχοντες στις ομαδικές
αγωγές πρέπει να μας αποστείλουν
άμεσα το ενημερωτικό σημείωμα
συντάξεων του Ιουνίου 2021
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Συνέχεια από σελ. 1

ταστροφές που συντελούνται και στις βαθιές πληγές που αφήνει μια συχνά άστοχη,
πρόχειρη, βιαστική και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο εγκατάστασή τους στο ίδιο το περι-
βάλλον, είναι απογοητευτικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά.
Οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έχουν αλλάξει ρότα και θεωρούν ότι η πα-
ραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι ασή-
μαντη, σε σχέση μάλιστα με την ανεπανόρθωτη καταστροφή που προκαλεί στο
φυσικό περιβάλλον. Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανε-
μογεννητριών προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλ-
λοντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος
επιχειρηματιών της ενέργειας.
Μάλιστα, επειδή οι ανεμογεννήτριες δεν έρχονται μόνες, τα παρεμβατικά έργα που
τις συνοδεύουν προκαλούν καταστροφή στο ευρύτερο περιβάλλον της εγκατάστασης.
Μπορεί η σχετική νομοθεσία που διέπει τα έργα υποδομής να περιλαμβάνει ρυθμίσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος, όμως αυτές πουθενά δεν τηρούνται στη χώρα
μας. Μετά την ανάληψη των έργων από τους κατά τόπους εργολάβους, η περιβαλ-
λοντική προστασία παραπέμπεται στις καλένδες… ελέω κόστους.

Τρομερές  και  επικ ίνδυνες  συνέπειες  στο οικοσύστημα
Η χλωρίδα, η πανίδα, τα παραδοσιακά μονοπάτια και τα ανεξερεύνητα αρχαιολογικά
μονοπάτια θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων. Οι δεκάδες ανε-
μογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς, θα εξαφανίσουν το κάλλος των
φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής
ενέργειας. Επίσης, θα φέρουν καίριο πλήγμα στην κτηνοτροφία, στον ορεινό τουρισμό,
αλλά και σε όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από το βουνό και το δάσος.
Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Σπάνια και ευαίσθητα είδη ζώων και φυτών, αλλά και
μοναδικοί βιότοποι θα οδηγηθούν στον αφανισμό. Η τροφική αλυσίδα και τα οικο-
συστήματα των περιοχών θα διαταραχθούν με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι ανεμο-
γεννήτριες μόνο στην περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300
γεράκια, και 40-60 χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά
πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες στη νότια Καλιφόρ-
νια. Ήδη και τα πρώτα δείγματα στην ελληνική ύπαιθρο δεν είναι τα καλύτερα.   
Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών
έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις μέλισσες που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι για
την ισορροπία του οικοσυστήματος, καθόσον χάνουν τον προσανατολισμό τους και
πεθαίνουν. 
Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέ-
πτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης.
Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή
δίπλα σε ανεμογεννήτριες. 
Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 50 χιλιομέτρων μιας και το
ύψος είναι 120μ.. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι 350 τόνοι. Κάθε
ανεμογεννήτρια χρειάζεται 150 κυβικά μέτρα τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3
μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κ.μ. μπετόν. Αρκετές
φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκ-
σφενδονιστούν έως και 400 μέτρα μακριά! 

Ε λ ά χ ι σ τ η  ε ν έ ρ γ ε ι α ,  μ ε γ ά λ η  μ ό λ υ ν σ η !
Ακόμα όμως και για το επιχείρημα της παραγόμενης ενέργειας, το μανιφέστο 100 Γερ-
μανών καθηγητών και διανοουμένων σχετικά με την αιολική ενέργεια αναφέρει: η
ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή. Οι ανεμο-
γεννήτριες με επιφάνεια πτερυγίων ίσων με το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου,
παράγουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγει ένας συμβατός
σταθμός. Έτσι με περισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία, παράγεται
λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού. Στη Μ. Βρετανία, θα χρειάζονταν
14.400 ανεμογεννήτριες για να παραχθεί το 4,4% του ηλεκτρικού ρεύματος και 32.700
για το 10%. Συνυπολογίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, εν τέλει οι δείκτες μόλυνσης
είναι παρόμοιοι. Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του φαινομένου
του θερμοκηπίου είναι περίπου 1 έως 2 τοις χιλίοις!
Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε
τα τελευταία χρόνια που άρχισαν οι επιδοτήσεις των αιολικών πάρκων. Σε όποια
χώρα σταμάτησαν οι επιδοτήσεις έπαυσαν να τις συντηρούν. Το όριο ζωής των ανε-
μογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20-25 χρόνια. Αν συνεχιστεί η κατασκευή τους (που
στην ουσία είναι συνέχιση των επιδοτήσεων αφού εκεί αποβλέπουν οι «επενδύσεις»),
αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές, θα είναι ένα απέραντο νεκροτα-
φείο παλιοσιδηρικών και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετόν και χιλιά-
δες μέτρα υπόγειων καλωδιώσεων.
Δυστυχώς, το νομοσχέδιο για το περιβάλλον που ψηφίστηκε πρόσφατα κινείται
στην εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση και θα συνεχίσουν να προκαλούν κατα-
στροφές και με χειρότερους όρους. 

Κ έ ρ δ ο ς  γ ι α  π ο ι ο ν ;
Το μεγαλύτερο «αιολικό πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επο-
μένως το πρόσχημα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές. Αντίθετα, οι
εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αι-
ολικής ενέργειας που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ως νέοι
αποικιοκράτες.
Η διαμόρφωση ενός χρηματιστηρίου ενέργειας, τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων, η
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και η κατοχύρωση ενός πλαισίου αλόγιστης παραχώ-
ρησης αδειών, είναι μερικά από τα αποτελέσματα της παραπάνω ενεργειακής πο-
λιτικής.
Ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα είναι η άναρχη παραχώρηση αδειών, όχι με σκοπό την κά-
λυψη των ενεργειακών αναγκών, αλλά με σκοπό το κέρδος. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η αλόγιστη παραχώρηση αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων στις
βουνοκορφές που στην ουσία πρόκειται για λεηλασία των βουνών με fast track δια-
δικασίες, την ώρα που όχι μόνο έχουμε πιάσει τον υποτιθέμενο στόχο εγκατεστημένης
ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη από το 2013, αλλά και η ήδη εγκατε-
στημένη ισχύ είναι υπέρμετρη για τις ανάγκες του εθνικού συστήματος ενέργειας.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το αφήγημα της «πράσινης ανάπτυξης», λει-
τουργούν φυσικά και ως μοχλός για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ενέργειας που βε-
βαίως θα έχει ως αποτέλεσμα η χρέωση των πολιτών και των εταιρειών για τη χρήση
τους, να καθορίζεται από ιδιώτες που θα έχουν θέση ισχύος σε μονοπωλιακό καθε-
στώς. Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια και που φτάνει

στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά
αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας. 
Στην ουσία, η χρήση της πράσινης ανάπτυξης από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται
σε πεδίο αλόγιστης κερδοφορίας!

Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η …  α ν α ζ η τ ε ί τ α ι !
Από την άλλη βέβαια, το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια ολοένα εντεινό-
μενη κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών. 
Οι πολίτες έχουν δίκιο. Ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση με τις τοπικές κοι-
νωνίες ώστε να συναποφασίσουν και να συμμετάσχουν σοβαρά σε αυτό το εγχείρημα
και τώρα βλέπουν το φάσμα της περιβαλλοντικής καταστροφής μπροστά τους.
Αντίστοιχα, ποτέ δεν έγινε δημόσια διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα και
τους αρμόδιους φορείς. Γιατί τέτοια βιασύνη ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να
έχει δεσμεύσει σχεδόν το σύνολο των κορυφογραμμών της Πίνδου – περίπου το
80 % – για τη δημιουργία βιομηχανικών τύπου αιολικών πάρκων, χάριν των
οποίων πρόκειται να ανοιχθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων, να ριχθούν
χιλιάδες κυβικά μέτρα τσιμέντο, να στηθούν μεταλλικά τέρατα-βιομηχανικές
τουρμπίνες που θα ξεπερνούν τα 120 μέτρα ύψος και να απλωθούν δεκάδες χιλιόμε-
τρα πυλώνων υψηλής τάσης;
Η όποια διαβούλευση από πλευράς του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος ήταν
εντελώς προσχηματική και αντιδημοκρατική, έγινε μέσα στην περίοδο των περιορι-
σμών της πανδημίας του κορωνοϊού και παρά τα αιτήματα για παράταση από τις πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις, κράτησε πολύ λίγο και μετά από το τέλος της κατατέθηκε
ένα θηριώδες νομοσχέδιο.
Αποτέλεσμα; Μια αλόγιστη παραχώρηση αδειών σε επενδυτικά σχέδια για αιολικά
πάρκα και λεηλασία των βουνών με fast track διαδικασίες, με τεράστιο κόστος
στη φυσική, τοπική και τουριστική ταυτότητα και δραματικό οικολογικό αποτύ-
πωμα.

Κ ε ν τ ρ ι κ ό ς  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  μ ε  τ ο  β λ έ μ μ α  σ τ ο ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  ρ ό λ ο  τ η ς  π ρ ά σ ι ν η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς
Η αρχή που διέπει και την αιολική, αλλά και όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
είναι ότι η παραγωγή πρέπει να βρίσκεται κοντά στην κατανάλωση, ώστε να μειώνε-
ται το ενεργειακό κόστος μεταφοράς και να μην υπάρχουν σημαντικές απώλειες που
θα ακυρώνουν την προσπάθεια. Παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην πε-
ριοχή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν το ελάχιστο. Και οι δύο αρχές αγνοούνται προ-
κλητικά στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό χωροταξικό
πλαίσιο που θα έβαζε κανόνες, ενώ υπήρχαν πρόθυμες κυβερνήσεις για να υπηρετή-
σουν την ασύδοτη εκμετάλλευση του πλαισίου για τις ανεμογεννήτριες.
Ένα ευνομούμενο και δημοκρατικό κράτος θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματα
μέσω ενός στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού, βασισμένου στην κοινωνική
διαβούλευση και το χωροταξικό σχεδιασμό. Η χώρα και το πολιτικό σύστημα και
ιδιαίτερα όσοι κυβέρνησαν επί πολλά χρόνια, είχαν τις δυνατότητες να το κάνουν και
δεν το έκαναν. 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενεργούσε κατά το δοκούν, ευνοήθηκαν ισχυροί οικο-
νομικοί όμιλοι και για τα μάτια του κόσμου, μερικές φορές, καλούσαν την τοπική αυ-
τοδιοίκηση στο τέλος να γνωμοδοτήσει...
«Το κερασάκι στην τούρτα» είναι ο πρόσφατος νόμος για το περιβάλλον που δίνει τη
δυνατότητα τα αιολικά πάρκα να μπορούν να εγκατασταθούν παντού, ακόμα και σε
περιοχές Natura χωρίς άδεια, με μια απλή βεβαίωση, που στην πορεία θα μετατραπεί
σε κανονική άδεια...
Δεν είμαι τυφλά εναντίον των ΑΠΕ, οι οποίες έχουν ρόλο να παίξουν στη βελτίωση
των συνθηκών για το περιβάλλον και τους λαούς. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνουν
αντικείμενο σοβαρής μελέτης και κεντρικού σχεδιασμού, με τα προβλεπόμενα από
διεθνείς κανονισμούς πρωτόκολλα. 
Μία λύση που σκέφτομαι - χωρίς να έχω τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις -
είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Θα μπορούσε να φανεί πιο
αποδοτική και ωφέλιμη ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά και σε αυτό το σημείο χρειάζε-
ται προσοχή, γιατί και τα ανά την επικράτεια διασκορπισμένα φωτοβολταϊκά μπορεί
να προκαλέσουν παρόμοια προβλήματα με αυτά των ανεμογεννητριών. 

Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι η απόδοση των αιολικών πάρκων είναι μη προ-
σοδοφόρα σε σχέση με την ενέργεια που χρειάζονται για την παραγωγή τους, τα
μη ανακυκλώσιμα, μικρής διάρκειας(20-25 χρόνια) υλικά τους και την τεράστια
περιβαλλοντική καταστροφή που επιφέρουν.
Η υπεράσπιση της ενέργειας – ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια – ως κοινωνικό
αγαθό προς όφελος της κοινωνίας, είναι ο βασικότερος όρος και υπό αυτό το
πρίσμα θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πολυτιμότερη κληρονομιά του τόπου
μας, το φυσικό μας πλούτο. 
Και βεβαίως επειδή δεν εξειδικεύομαι στο θέμα αυτό που σίγουρα είναι πολύ ση-
μαντικό για το παρόν και το μέλλον μας, αν κάποιος συνάδελφος θέλει να εκφρά-
σει την άποψή του, να συμπληρώσει όσα ανέφερα ή και να διαφωνήσει, η
ιστοσελίδα και η εφημερίδα μας είναι στη διάθεσή του. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Ας μιλήσουμε για τ ις ανεμογεννήτριες : Τελ ικά πόσο “πράσινες” ε ίνα ι στην πραγματ ικότητα  ; ; ;
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Συνάδελφοι,

Σ
ας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα τόσο μέσα από την ιστοσελίδα όσο και
από την εφημερίδα μας για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με περισ-
σότερα από 30 έτη ασφάλισης που επιφέρει αυξήσεις για αυτήν την κατηγο-

ρία των συνταξιούχων συναδέλφων μας και βεβαίως αναδρομικά από 1/10/2019
(από όταν και ξεκινά η ισχύς του Ν4670/2020) τα οποία προκύπτουν από αυτές
τις αυξήσεις.
Όπως θα θυμάστε, η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα πίστωνε από τις 30 Ιου-
νίου τα αναδρομικά από Οκτώβριο 2019 στους νέους συνταξιούχους (συνταξιο-
δοτηθέντες μετά από 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, λόγω του
επανυπολογισμού με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο
Ν4670/2020.
Εν τέλει, ούτε τότε φάνηκε συνεπής στα όσα είχε η ίδια ανακοινώσει, αφού δεν κα-
ταβλήθηκαν τα αναδρομικά στους νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα λόγω
καθυστέρησης στην επεξεργασία των στοιχείων από την ανάδοχο εταιρία (η πολ-
λοστή φορά που προκαλείται πρόβλημα λόγω αδυναμίας αναδόχου εταιρείας…).
Με νέα ανακοίνωσή του τότε ο e-ΕΦΚΑ είχε αναφέρει ότι τα αναδρομικά στους
νέους συνταξιούχους θα πιστώνονταν την Τρίτη 27 Ιουλίου.
Ενώ ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, η Κυβέρνηση μετά
από επανειλημμένες παλινωδίες, καθυστερήσεις και αναβολές, έχει ξεκινήσει επιτέ-
λους την πίστωση των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους (που έχουν
συνταξιοδοτηθεί μετά από 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Με το
από 27.7 δημοσίευμά μας στην ιστοσελίδα μας σας ενημερώσαμε ότι έχουν, επιτέ-
λους, ξεκινήσει οι πιστώσεις των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους
(συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφά-
λισης λόγω του επανυπολογισμού των συντάξεών τους με τα νέα, αυξημένα ποσο-
στά αναπλήρωσης βάσει του Ν4670/2020 που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο
του 2019.
Επειδή όμως και αυτή η διαδικασία μετά από περίπου 1,5 χρόνο δε γίνεται χωρίς
προβλήματα, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι ήρθαν σε επικοινωνία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουμε διευκρινίσεις για τα προβλήματα
που έχουν παρουσιαστεί τόσο στην πίστωση των αναδρομικών, όσο και στην πί-
στωση της μηνιαίας αύξησης (τα οποία σας είχαμε επισημάνει στο ως άνω δημοσί-
ευμά μας).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις συντα-
ξιούχων στις οποίες ο επανυπολογισμός πρόκειται να ολοκληρωθεί τις επόμε-
νες εβδομάδες και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα
πραγματοποιηθεί με εμβόλιμες πληρωμές.
Επιπλέον, όπως θα διαπίστωσαν οι εν λόγω συνταξιούχοι συνάδελφοι, δεν τους πι-
στώθηκε η αύξηση με τη σύνταξη Αυγούστου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που
λάβαμε, σε αυτή την πληρωμή των αναδρομικών συμπεριλήφθηκε και η πλη-
ρωμή της αύξησης του μηνός Αυγούστου.
Συνεπώς, με βάση όσα πληροφορηθήκαμε, τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν οι
νέοι συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης συμπεριλαμβάνουν
το σύνολο των αυξήσεων από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο
2021 (23 μήνες). Από την επόμενη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου η αύξηση σε
αυτές τις περιπτώσεις θα ενσωματωθεί κανονικά στη σύνταξή τους.
Σε περίπτωση που κάποιος νέος συνταξιούχος με περισσότερα από 30 έτη ασφάλι-
σης διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα παραπάνω, μπορεί να επικοι-
νωνήσει με το Σύλλογό μας για να εξετάσουμε την περίπτωσή του.
Επιπλέον, όπως σας έχουμε ενημερώσει, όσον αφορά τους παλαιούς συνταξι-
ούχους (που συνταξιοδοτήθηκαν προ 13.5.16), η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
σε μεταγενέστερο στάδιο και αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από πλευ-
ράς Κυβέρνησης και e-ΕΦΚΑ για το θέμα.

Ανάλυση και παράδειγμα αναδρομικών για νέους συνταξιούχους
(μετά από 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
Όπως θα θυμάστε, ο Σύλλογός μας εδώ και μήνες έχει εξετάσει διεξοδικά και σας
έχει αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα των αυξήσεων που προκύπτουν από τον
Οκτώβριο του 2019 μετά από την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης στους
συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης με το Ν4670/2020.
Σας είχαμε παρουσιάσει μάλιστα τον πίνακα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης με
βάση το Ν4670/2020 :

Ιδιαίτερα όμως, προς δική σας διευκόλυνση, η ασφαλιστική σύμβουλος

του Συλλόγου μας, συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου επεξεργάστηκε

τα δεδομένα και ετοίμασε έναν πίνακα που σας είχαμε παραθέσει και

στον οποίο απεικονίζονται οι διαφορές που προκύπτουν ανά έτος στο

ποσοστό υπολογισμού (αναπλήρωσης), ανάλογα με τα έτη ασφάλισης:

Επιπλέον, σας είχαμε παραθέσει και παραδείγματα υπολογισμού με τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης. Κάθε νέος συνταξιούχος με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης μπο-
ρεί να υπολογίσει την αύξηση που δικαιούται πολλαπλασιάζοντας τις συντάξιμες
αποδοχές του, όπως αναφέρονται στη συνταξιοδοτική του απόφαση, επί τη δια-
φορά του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με τα ασφαλιστικά του έτη, όπως
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
.

Διευκρινίσεις για τις πιστώσεις των αναδρομικών των νέων συνταξιούχων
(μετά από 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης

- Παράδειγμα εκκαθάρισης των αναδρομικών ποσών
Με βάση το παράδειγμα που ακολουθεί και αφορά νέο συνταξιούχο
(μετά από τις 13.5.16), θα μπορέσετε να υπολογίσετε αν έχετε λάβει
τα αναδρομικά που δικαιούστε:

Νέος συνταξιούχος που συνταξιοδοτήθηκε μετά τις 13.5.2016 με μικτό συντάξιμο μισθό
2.239,88 ευρώ και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης, έλαβε μικτό ποσό αναδρομικών
2.482,85 ευρώ, δηλαδή 2.482,85 ÷ 23 (μήνες) = 107,95 ευρώ μηνιαία αύξηση.
Επομένως, η μικτή σύνταξή του είναι πλέον 2.239,88 + 107,95 = 2.347,83 ευρώ.
Ο εν λόγω συνταξιούχος έλαβε εν τέλει καθαρό ποσό αναδρομικών 1.004,8 ευρώ.

Ας δούμε πώς αναλύεται αυτό το ποσό :
· Μετά από τη μηνιαία αύξηση της σύνταξης που έλαβε ο συνταξιούχος του παραδείγ-
ματος, άλλαξε κλίμακα στην εισφορά αλληλεγγύης (7% παρακράτηση μέχρι 2.300
ευρώ μικτά , 9% παρακράτηση πάνω από 2.300 ευρώ μικτά).
Επομένως :
2.347,83 ευρώ μηνιαία σύνταξη Χ 9% παρακράτηση = 211,30 ευρώ η μηνιαία πα-
ρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης μετά και από την αλλαγή κλίμακας (η
παλιά υπολογιζόταν ως εξής : 2.239,88 ευρώ Χ 7% παρακράτηση = 156,79 ευρώ).

· Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην προηγούμενη μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης
και τη νέα μετά την αλλαγή κλίμακας, παρακρατείται αναδρομικά από Οκτώβριο 2019.  
Επομένως :
211,30 ευρώ νέα εισφορά αλληλεγγύης – 156,79 ευρώ προηγούμενη εισφορά
αλληλεγγύης = 54,51 ευρώ Χ 23 μήνες = 1.253,73 ευρώ παρακράτηση από το
σύνολο του μικτού ποσού αναδρομικών για εισφορά αλληλεγγύης.
· Στο μικτό ποσό αναδρομικών παρακρατήθηκε εισφορά αλληλεγγύης (2.482,85 ευρώ
– 1.253,73 ευρώ) και έμειναν 1.229,12 ευρώ.
Επ’ αυτού του ποσού παρακρατήθηκε υπέρ κλάδου υγείας  6%.
Επομένως :
1.229,12 ευρώ Χ 6% = 73,74 ευρώ υπέρ κλάδου υγείας.
· Μετά από την παρακράτηση του κλάδου υγείας έμειναν 1.229,12 ευρώ – 73,74 ευρώ
= 1.155,38 ευρώ.
Επ’ αυτού του ποσού παρακρατήθηκε φόρος περίπου 151 ευρώ.
Και εν τέλει ο συνταξιούχος έλαβε καθαρό ποσό αναδρομικών 1.004,8 ευρώ.

Εάν κάποιος από τους εν λόγω συναδέλφους, αφού εξετάσει τα αναδρο-

μικά που έλαβε και θεωρήσει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, μπορεί να επι-

κοινωνήσει με το Σύλλογό μας, προκειμένου οι ασφαλιστικοί μας

σύμβουλοι να εξετάσουν την περίπτωσή του.
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Ή
δη από το Φεβρουάριο 2013 η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της
Τράπεζας με εγκύκλιό της είχε ζητήσει από τους Διευθυντές του Δικτύου
των Καταστημάτων της και των Διευθύνσεών της να αξιολογούν ένα

ποσοστό 10% των υπαλλήλων της ως «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ». Από το 2016 και εφε-
ξής η εντολή αυτή περιέχεται ρητώς στους εκάστοτε Κανονισμούς της Αξιολό-
γησης Προσωπικού («Επισημαίνεται ότι η απόδοση του Προσωπικού, ιδιαίτερα
στις πολυπληθείς Μονάδες, θα πρέπει να κατανέμεται σε όλα τα επίπεδα, ενδει-
κτικά: 10% Μη αποδεκτό, 70% Μέτριο έως Πολύ Ικανοποιητικό, 20% Άριστο»).

Όπως έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα (βλ. ανακοινώσεις μας 43/10.3.2016,
21/29.3.2018, 21/26.4.2018, 22/26.4.2018, 24/20.7.2018, 29/19.3.2019), τα τελευ-
ταία χρόνια η Τράπεζα προβαίνει συστηματικά σε υποαξιολόγηση των εργαζο-
μένων της, χαρακτηρίζοντάς τους ως «μέτριους» (ήδη 2 στην 5βάθμια κλίμακα)
ή «μη αποδεκτούς» (1 στην 5βάθμια κλίμακα) και στη συνέχεια, επικαλούμενη
τη χαμηλή τους αξιολόγηση, τους πιέζει να αποχωρήσουν στο πλαίσιο άτυπης
ή συντεταγμένης «εθελουσίας» εξόδου, αν και ως εργαζόμενοι είναι τα αδύναμα
μέρη της σύμβασης εργασίας και ατομικά δεν έχουν καμία διαπραγματευτική
ισχύ. Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμετάσχουν στην εθελουσία, οι υποα-
ξιολογήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δικαιολόγηση μελλοντικών απο-
λύσεων σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα στοχεύει, μεταξύ
άλλων, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (50+) (που της στοιχίζουν ακρι-
βότερα λόγω επιδομάτων πολυετίας και ωρίμανσης των μισθολογικών κλιμα-
κίων), αυτούς με χρόνια προβλήματα υγείας/αναπηρίας ή τους προστάτες
αναπήρων, καθώς και τους ελάχιστους που τόλμησαν, όντας εν ενεργεία, να
προσφύγουν δικαστικώς για τα δικαιώματά τους. Μάλιστα, με την υπ’ αρ.
21/29.3.2018 ανακοίνωσή μας έχουμε καταγγείλει και τη στοχοποίηση από την
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού των ελάχιστων Διευθυντών και Προϊσταμέ-
νων, που δεν υπέκυψαν στις εντολές υποαξιολόγησης των μεγαλύτερης ηλικίας
(50+) υφισταμένων τους, τιμώντας τη θέση τους και υπακούοντας στους κανό-
νες της αξιοκρατίας, της ηθικής και της εντιμότητας.

Δυστυχώς, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της, η νέα Διοίκηση Ανθρω-
πίνου Δυναμικού της Alpha Bank δεν έκανε τη διαφορά, αλλά συνέχισε τις πρα-
κτικές υποαξιολογήσεων της Διοίκησης «Κονιδάρη». Και φέτος τα ετήσια δελτία
αξιολόγησης για το έτος 2020 συντάχθηκαν με προαποφασισμένα ποσοστά απο-
τυχίας, ιδίως σε βάρος των συναδέλφων μας που έχουν τα ανωτέρω χαρακτη-
ριστικά. Όπως και στο παρελθόν, οι υποαξιολογήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν
ως μέσο («εργαλείο) για να πιεστούν οι υποξιολογηθέντες να μετάσχουν στην
επικείμενη (μετά το καλοκαίρι) ευρεία εθελουσία έξοδο, για την οποία έχουν ήδη
δεσμευθεί και τα αντίστοιχα κονδύλια στον ετήσιο προϋπολογισμό της Τράπεζας
(και μάλιστα διευρυμένα).

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών καταγγελιών για αυθαί-
ρετες κα αδικαιολόγητες υποαξιολογήσεις συναδέλφων μας με τα προαναφερ-
θέντα χαρακτηριστικά από το επίπεδο 4 («Πολύ Ικανοποιητικός») ή 3
(«Ικανοποιητικός») στο επίπεδο 2 («Μέτριος») ή 1 («Μη αποδεκτός»). Αρκετές
απ’ αυτές προέρχονται από συγκεκριμένες Διευθύνσεις, όπως τη Διεύθυνση
Υποστήριξης Πιστοδοτήσεων με Διευθύντρια την κ. Ελένη Μάρκου, για την
οποία και στο παρελθόν έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων από συναδέλφους
μας. Μάλιστα, στη Διεύθυνση αυτή έχουν υποαξιολογηθεί, ιδίως, εργαζόμενοι
μεγαλύτερης ηλικίας (50+), εργαζόμενοι με αναπηρία/προστάτες αναπήρων, που
έκαναν χρήση των προβλεπόμενων εργασιακών διευκολύνσεων και εργαζόμενοι
που έχουν προσφύγει δικαστικώς, όντας εν ενεργεία, ακόμη και αν καλύπτουν

τους στόχους τους, εργάζονται και υπερωριακά χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή/και
δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση αναρρωτικής αδείας.

Η πρακτική αυτή της υποαξιολόγησης και της εργαλειοποίησής της για αθέμι-
τους σκοπούς έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας των εργα-
ζομένων και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,
ταπεινωτικού και επιθετικού περιβάλλοντος, και συνιστά παρενόχληση που
απαγορεύεται από το διεθνές, ευρωπαϊκό, ενωσιακό και εθνικό μας δίκαιο, κατά
το μέρος δε που στρέφεται σε βάρος των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
και/ή αναπήρων ή προστατών αναπήρων αποτελεί και άμεση διάκριση λόγω
ηλικίας ή/και αναπηρίας, και πάντως αποτελεί καταχρηστική άσκηση του διευ-
θυντικού δικαιώματος της Τράπεζας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
εντονότατα για τις παράνομες αυτές ενέργειες της Τράπεζας και ζητάμε:

να παύσει η παράνομη και πάντως καταχρηστική πρακτική της διατε-
ταγμένης υποαξιολόγησης με προαποφασισμένα κριτήρια αποτυχίας σε
βάρος όλων των εργαζομένων της Τράπεζας, και ιδίως σε βάρος των εργα-
ζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (50+), των εργαζόμενων με αναπηρία ή προ-
στατών αναπήρων προσώπων και όσων έχουν προσφύγει δικαστικώς κατά
της τράπεζας για τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, όντας
εν ενεργεία

να μας χορηγηθούν στατιστικά (ανωνυμοποιημένα) στοιχεία σχετικά με
τα επίπεδα αξιολόγησης (1, 2, 3, 4 και 5 σε 5βάθμια κλίμακα): 1) του συνό-
λου των εργαζομένων ανά ηλικιακή κατηγορία (20-30, 30-40, 40-50), 2) για
τους εργαζόμενους με αναπηρία ή τους προστάτες αναπήρων καθώς και 3)
για τους εργαζόμενους, που έχουν προσφύγει δικαστικώς κατά της τράπεζας
για τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, όντας εν ενεργεία,
προκειμένου ως επιχειρησιακός συνδικαλιστικός φορέας να προσφύγουμε
στις αρμόδιες Αρχές ή και δικαστικώς για την υπεράσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τράπεζα, που θίγονται από την μη τή-
ρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης καθώς και

να αποσυρθούν όλα τα δελτία (υπο)αξιολόγησης των συναδέλφων των
τελευταίων ετών (και δη του έτους 2020, που συντάχθηκαν το πρώτο εξά-
μηνο του 2021) που παρουσιάζουν πτωτική αξιολόγηση σε σχέση με αυτήν
των προηγουμένων ετών και να μην χρησιμοποιηθούν σε βάρος τους ως
μέσο πίεσης κατά την επικείμενη εθελουσία έξοδο ή για την παράλειψή τους
από τις ετήσιες προαγωγικές κρίσεις του έτους 2021.

Η Τράπεζα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει  
ότ ι  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  « κα λ ώ ς  ε π ι χε ι ρ ε ί ν »  
ε ί ν α ι  κα ι  το  « κα λ ώ ς  ε ρ γ οδ οτ ε ί ν » !

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Ανδριώτης                                                  Κωνσταντίνος Στεφανής

Η ( Υ Π Ο ) Α Ξ Ι ΟΛΟ Γ Η Σ Η ΜΕ 

ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΛΩΣ Ν Τ Ρ Ο Π Η , 
ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ

Για μια ακόμα φορά η Alpha Bank
εργαλειοποιεί την υποαξιολόγηση
των εργαζομένων ως μέσο πίεσής
τους  γ ια  συμμετοχή στην  επικεί-
μενη εθελούσια έξοδο, στοχεύοντας
ιδίως τους εργαζόμενους μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, τους αναπήρους/προ-
στάτες αναπήρων και όσους έχουν
προσφύγει δικαστικώς

ANAKOIΝΩΣΗ Νο 20

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Συνάδελφοι,  
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Συναδέλφισσες – οι,

Ε
ίναι μία θλιβερή πραγματικότητα που την έχουμε βιώσει με τον πιο
σκληρό τρόπο όλοι, ότι ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων έχει πληγεί όσο
κανένας άλλος επαγγελματικός κλάδος τη ζοφερή δεκαετία της κρίσης.

Ένα επάγγελμα που αποτελούσε το συνώνυμο του κύρους και της σταθερότη-
τας στην ελληνική κοινωνία εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει διολισθήσει σε ιστο-
ρικό χαμηλό μέσα σε λίγα μόλις χρόνια και κινδυνεύει άμεσα με ουσιαστικό
αφανισμό.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και εκφράζουν με ξεκάθαρο τρόπο το μεγάλο
μέγεθος των απωλειών που υπέστη ο κλάδος μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, το 2009 το σύνολο του προσωπικού των
τραπεζών στην Ελλάδα ήταν 65.682 και το 2020 έφτασε στις 33.121, δη-
λαδή τη δεκαετία της κρίσης χάθηκε το 50% των θέσεων εργασίας (32.561
θέσεις)! Πρόκειται βεβαίως για μειώσεις και νούμερα που παραπέμπουν σε
καιρό πολέμου – αφού τέτοιες συνθήκες διαμορφώθηκαν στη χώρα μας μετά
την ουσιαστική χρεωκοπία της το 2010 και ως οικονομικό πόλεμο τον ζήσαμε
οι Έλληνες την τελευταία δεκαετία.

Ακόμα και με συντηρητική προσέγγιση, η «αναμόρφωση» του Ελληνικού Τρα-
πεζικού Συστήματος μέχρι το 2014 λόγω της ουσιαστικής χρεωκοπίας της
χώρας το 2010 δικαιολογούσε εν μέρει ορισμένες περικοπές προσωπικού, που
δυστυχώς όμως δεν έμειναν εκεί. Με ένα διάλειμμα το 2015, συνεχίζονται ακά-
θεκτες μέχρι σήμερα με αυξανόμενο ρυθμό οι μειώσεις των θέσεων εργασίας
στον κλάδο μας. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες εξυ-
γιάνθηκαν με χρήματα των Ελλήνων πολιτών και μάλιστα ισχυρίζονται ότι
είναι εύρωστες, με κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή διαθέσιμη ρευστότητα, δε
σταμάτησαν τη μείωση του προσωπικού τους.

Σημείο-κλειδί στην ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση είναι η αύξηση του ρυθ-
μού απώλειας θέσεων εργασίας μετά το 2020 και την έναρξη της πανδημίας.
Μέσα στο 2020 οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 4.613, ενώ συνεχίζεται η
αποψίλωση των τραπεζοϋπαλλήλων με αμείωτο ρυθμό και το 2021. Ήδη είναι
σε εξέλιξη η εθελούσια έξοδος στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο τέλος Ιουνίου
έληξε της Εθνικής Τράπεζας. Και από ό,τι φαίνεται, οι εθελούσιες έξοδοι (ως
συγκαλυμμένος τρόπος απολύσεων) δεν πρόκειται να σταματήσουν, αφού οι
τραπεζίτες πατώντας στην ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες και βρί-
σκοντας την κατάλληλη αφορμή στην κρίση της πανδημίας, άρπαξαν ακόμα
μία ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε από τα μαλλιά για περαιτέρω εκκαθα-
ρίσεις εργαζομένων.

Η θέση των τραπεζιτών, άλλωστε, είναι δεδομένη. Θέλουν να διώξουν όσους
περισσότερους υπαλλήλους μπορούν για να μειώσουν το μισθολογικό τους κό-
στος και να αυξήσουν τα κέρδη τους, απομυζώντας βέβαια ταυτόχρονα όσους
απομείνουν. Δεν το κρύβουν μάλιστα και τοποθετούνται δημόσια ότι, σύμ-
φωνα με την άποψή τους, «το τραπεζικό σύστημα απασχολεί πιο πολλά άτομα
από όσα χρειάζεται», όπως είχε δηλώσει στις αρχές του έτους ο Πρόεδρος της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χατζηνι-
κολάου.

.

Τραπεζοϋπάλληλοι : Είδος υπό εξαφάνιση
Η ΟΤΟΕ Αναζητείται…
Αυτή είναι η - δυστυχώς αναμενόμενη - θέση των τραπεζιτών. Το ερώτημα,
όμως, είναι τι κάνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για να προασπίσουν
τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας αυτήν την καταστροφική περίοδο για
το επάγγελμά μας και ιδιαίτερα τι κάνει η ΟΤΟΕ.

Η απάντηση είναι θλιβερή :

Η ΟΤΟΕ έχει περιέλθει σε αχρηστία την τελευταία 20ετία και έχει παραδώ-
σει τα όπλα εδώ και χρόνια, αφήνοντας τους τραπεζίτες και τους εντολο-
δόχους τους να εκμεταλλεύονται ανεξέλεγκτα και να δρουν ανενόχλητοι
σε βάρος των τραπεζοϋπαλλήλων.

Έχει γίνει θεατής των εξελίξεων, αδιαφορεί προκλητικά για την αύξηση
των ενοικιαζόμενων υπαλλήλων, την απομάκρυνση των εργαζομένων από
τις τράπεζες και τις άθλιες συνθήκες εργασίας τους και τους κουνάει το
μαντήλι αποχαιρετώντας τους…

Δεν είναι διατεθειμένη να συνδράμει τους τραπεζοϋπαλλήλους στο ελάχι-
στο στις συχνά εκβιαστικές πιέσεις που δέχονται προκειμένου να δηλώ-
σουν συμμετοχή στις εθελούσιες εξόδους, που κατ’ αυτόν τον τρόπο
μετατρέπονται σε συγκεκαλυμμένες απολύσεις.

Δεν κινητοποιείται «ούτε για τα μάτια του κόσμου» ώστε να θέσει ένα όριο
στις τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας που μόνο σε περίοδο πολέμου
έχουν παρατηρηθεί και να δηλώσει κατηγορηματικά στους τραπεζίτες ως
εδώ και μη παρέκει!

Αδιαφορεί να ορθώσει τείχος προστασίας στις απολύσεις - γιατί περί
αυτού πρόκειται - , αφού το μόνο που ενδιαφέρει τους παροικούντες την
ΟΤΟΕ είναι να βαφτιστούν οικειοθελείς αποχωρήσεις, μήπως και γλυτώ-
σουν τη ρετσινιά του συμβιβασμού και της δουλοπρέπειας.

Ούτε λόγος βέβαια για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και εξέλιξη ώστε να μπο-
ρεί να παρακολουθεί τις συνεχείς αλλαγές και μεταλλάξεις στο χώρο ερ-
γασίας (ελαστικοποίηση, «ευέλικτες» μορφές, ενοικιαζόμενοι κ.λπ.) και να
προσαρμόζεται προς όφελος των εργαζομένων.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι, δυστυχώς, η πλειονότητα των μεγάλων συλλόγων
που ανήκουν στην ΟΤΟΕ έχουν καθαρά εργοδοτικά χαρακτηριστικά και λει-
τουργία. Οι ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ που ουσιαστικά είναι υπεύθυνες
για τη διοίκηση της ΟΤΟΕ εδώ και δεκαετίες, δίνουν την εντύπωση ότι δεν εν-
διαφέρονται ακόμα και αν ο κλάδος συρρικνωθεί στους 1.000 εργαζόμενους,
αρκεί να διατηρήσουν τις καρέκλες και τα προνόμιά τους. Η παραμονή στις
καρέκλες μοιάζει να είναι αυτοσκοπός, παρά το γεγονός ότι οι δήθεν υπερα-
σπιστές του κλάδου μας έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου σε θλι-
βερό σημείο.

Από την πάλαι ποτέ κραταιά ΟΤΟΕ έχει μείνει μόνο η ταμπέλα – όπως χαρα-
κτηριστικά έχουμε γράψει και σε παλαιότερη ανακοίνωσή μας. Οι δε ευρισκό-
μενοι εκεί «συνδικαλιστές» έχουν καταστεί εδώ και χρόνια μη υπολογίσιμος
παράγοντας για τους τραπεζίτες και ο θεσμός συντηρείται ως μουσειακός,
συνδικαλιστικός μηχανισμός χάριν προσωπικών επιδιώξεων.

Αν δεν υπάρξουν τεκτονικές αλλαγές, η ΟΤΟΕ θα παραμείνει ως ένα εργασιακό
απολίθωμα για να θυμίζει το πιο δραματικό κεφάλαιο της ζωής ενός ιστορικού
κλάδου. Και βεβαίως, οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν όλη αυτήν την περίοδο
τις τύχες της ομοσπονδίας, θα γραφτούν στις μελανότερες σελίδες του εργα-
τικού κινήματος ως οι υπεύθυνοι για τον αφανισμό του επαγγέλματος του
τραπεζοϋπαλλήλου, το οποίο επίσης οδεύει ολοταχώς να γίνει - πιο σύντομα
από όσο φαντάζονται οι περισσότεροι - μουσειακή αναφορά σε έρευνες και
διαλέξεις…

.

Οργάνωση - Συμμετοχή - Αλληλεγγύη - Ενότητα
γ ια  να  ξαναβρούμε  τη  μαχητ ικότητα  κα ι  την
αυτοπεποίθησή μας
Ωστόσο, εμείς δε θέλουμε να χάνουμε την αισιοδοξία μας, αφού η ηττοπάθεια
δε μας ταιριάζει και δε μας αρμόζει. Πιστεύουμε ότι ο μόνος χαμένος αγώνας
είναι αυτός που δε δόθηκε ποτέ και καμιά φορά η ζωή κάνει κύκλους και παίρ-
νει τροπές που δεν τις περιμένουμε.

Αν τελικά πράγματι πιάσουμε πάτο, ίσως αυτό να σηματοδοτήσει τεράστιες
και επείγουσες εργασιακές και λαϊκές ανάγκες και δεν θα είναι η πρώτη φορά
που ένας κλάδος θα αναγεννηθεί από την τέφρα και τη βάση του… 

Η μοναδική λύση βρίσκεται στη συμμετοχή, στην αλληλεγγύη,
στην οργάνωση, στην ενότητα. Αυτές τις αξίες πρεσβεύουμε
ως Σύλλογος και προωθούμε από την πρώτη μέρα της προ-
σπάθειάς μας. Αν βγουν στο προσκήνιο άνθρωποι με ήθος, με
συνέπεια, με θέληση, με όραμα και αποτελεσματικότητα, ίσως
να μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά και την έμπνευση για
να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και δυναμικό, ώστε
να ξαναβρεί ο κλάδος μας τη χαμένη του μαχητικότητα, την
αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για να
αγωνιστεί για ένα – καλύτερο – αύριο.

R E DR E D A L E R TA L E R T
Α Ν Α Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  :  

Ο Τ Ο ΕΟ Τ Ο Ε
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Μετά από επίμονες προσπάθειες του Συλλόγου
μας, συνεχείς ενέργειες και επιστολές, καθώς
και πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, επι-

τέλους εκτυπώνονται τα ενημερωτικά σημειώματα των
συναδέλφων που τους έγινε ο επανυπολογισμός των
συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2019, καθώς και τα
ενημερωτικά σημειώματα των περίπου 500 συναδέλ-
φων που τους έγινε ο επανυπολογισμός στις συντάξεις
Απριλίου 2021. 

Απάντηση του e-ΕφΚΑ στην επιστολή μας για τα
ενημερωτικά σημειώματα και τα αναδρομικά των
περίπου 500  συναδέλφων μας  που ε ίδαν
πρόσφατα αυξήσεις στις συντάξεις τους
Για να φτάσουμε στο σημείο να υπάρξουν αποτελέσματα στο θέμα

της εκτύπωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων (τα οποία βεβαίως

είναι πολλαπλώς χρήσιμα στην καθημερινότητά μας), απαιτήθηκαν

πραγματικά πολύμηνες προσπάθειες και ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑΣ.

Αρχικά, να σας υπενθυμίσουμε ότι μετά από επίμονες προσπάθειες

της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και χαρακτηριστική καθυστέρηση από πλευ-

ράς του e-ΕΦΚΑ, εν τέλει στις συντάξεις Απριλίου (που πιστώθηκαν

τέλη Μαρτίου), έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων των πε-

ρίπου 500 συνταξιούχων συναδέλφων μας μας στους οποίους δεν

είχε γίνει επανυπολογισμός από τον Ιανουάριο του 2019.

Ωστόσο,  ο e-ΕΦΚΑ τότε δεν έδινε τη δυνατότητα εκτύπωσης των ενη-

μερωτικών τους σημειωμάτων στους εν λόγω συναδέλφους (και επο-

μένως δεν μπορούσαμε να ήμασταν σίγουροι ότι οι αυξήσεις που

είδαν τότε αφορούσαν τον επανυπολογισμό, αλλά και να ελέγξουμε

την ορθότητα του επανυπολογισμού), αλλά και στους συναδέλφους

με αρνητική προσωπική διαφορά που τους είχε γίνει επανυπολογι-

σμός τον Ιανουάριο του 2019 (οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα εκτύ-

πωσης για το 2021). Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για το

τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά τα αναδρομικά που προκύπτουν από

τον Ιανουάριο του 2019 για τους περίπου 500 συναδέλφους. 

Σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι τα ενημερωτικά σημει-

ώματα συντάξεων είναι πολλαπλώς απαραίτητα στην καθημερι-

νότητα σε διάφορες διαδικασίες (π.χ. επικαιροποίηση λογαριασμού

τράπεζας, απόδειξη επαγγέλματος, διακανονισμός δανείου – οφειλών

κ.ά.) και ήταν ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι οι συνάδελφοι ταλαιπω-

ρούνταν με μία ακόμα καθυστέρηση χωρίς καμία απολύτως δική τους

ευθύνη, για αυτούς τους λόγους είχαμε αποστείλει την υπ’αριθμ.

15/20.5.21 επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ και τον Υπουργό Ερ-

γασίας, ζητώντας επιτέλους να υπάρξει σωστή ενημέρωση και να

δοθεί άμεση λύση σε αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα.

Μετά από την παρέλευση περίπου δύο μηνών, η αρμόδια Υπηρεσία

του e-ΕΦΚΑ μας έστειλε την ακόλουθη (βλ.  δίπλα) απαντητική

επιστολή, αν και η αλήθεια είναι ότι αυτή η εξέλιξη δε μας προσέ-

φερε τότε καμία ιδιαιτέρως πολύτιμη πληροφορία :

σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ η  σ ε λ ί δ α  7  

Μετά από τις ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
εκτυπώνονται επιτέλους τα ενημερωτικά σημειώματα!
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· Διαβάζοντας την επιστολή, ήταν ξεκάθαρο ότι η αρμόδια υπηρεσία
προσπαθούσε να απεκδυθεί των ευθυνών της, μεταφέροντας την ευ-
θύνη της καθυστέρησης στις υπηρεσίες μηχανογράφησης, αφού δεν
ήταν δυνατή η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων από τον Ια-
νουάριο του 2019 τόσο των περίπου 500  αυτών συναδέλφων, όσο και
για το 2021 γενικά όσων έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, που βε-
βαίως αφορούσε τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων συνα-
δέλφων της Ιονικής. 

· Για τα αναδρομικά επίσης δε μας δόθηκε καμία σημαντική πληροφορία,
αφού η υπηρεσία ανέφερε ότι ενεργεί για να δοθούν είτε χειρόγραφα
είτε μηχανογραφικά, χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

· Μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα, η αναφορά στην κοινο-
ποίηση του εγγράφου στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
και Επικοινωνιών προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες
για την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, αφού αποδείκνυε ουσια-
στικά ότι αυτή η ενέργεια έγινε μονάχα μετά την επιστολή που απο-
στείλαμε και την πίεση που άσκησε ο Σύλλογός μας!

Μετά από τις ενέργειες της ΙοΝΙΚΗΣ ΕΝοΤΗΤΑΣ
εκτυπώνονται πλέον τα ενημερωτικά σημειώματα
συντάξεων για το 2021 για τους συναδέλφους που
τους έγινε επανυπολογισμός τον Ιανουάριο 2019
και τα ενημερωτικά σημειώματα από τον Απρίλιο
2021 των 500 συναδέλφων που τους έγινε πρό-
σφατα ο επανυπολογισμός
Μετά από την… καθόλου διευκρινιστική απάντηση του e-ΕΦΚΑ, συνεχίσαμε
να ασκούμε πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού τα ενημερωτικά ση-
μειώματα συντάξεων είναι πολλαπλώς χρήσιμα στην καθημερινότητά μας,
ενώ είναι απαραίτητα για να έχουμε εικόνα του τρόπου υπολογισμού των
συντάξεών μας.

Η κοινοποίηση, λοιπόν, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
και Επικοινωνιών μετά από την επιστολή του Συλλόγου μας για αυτό
το θέμα έπιασε τόπο, αφού από τη Δευτέρα 12.7.21 είναι δυνατή η
εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων και του 2021
για όσους έχουν αρνητική προσωπική διαφορά και τους είχε γίνει επα-
νυπολογισμός τον Ιανουάριο του 2019 και από την Τρίτη 13.7.21 εκτυ-
πώνονται και τα ενημερωτικά σημειώματα από τον Απρίλιο του 2021
των 500 συναδέλφων που τους έγινε πρόσφατα ο επανυπολογισμός. 

Οι συνάδελφοι που σας είχε γίνει επανυπολογισμός από τον Ιανουά-
ριο 2019, θα διαπιστώσετε στο ενημερωτικό σημείωμα του Απριλίου
2021 (πίστωση τέλος Μαρτίου) τις διορθώσεις που έχει κάνει ο e-
ΕΦΚΑ. Στη δεύτερη σελίδα ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης απεικο-
νίζεται ολόκληρος αναλυτικά (μήνες και μέρες εργασίας), ενώ ο
χρόνος που υπολογίζεται με πρόσθετες εισφορές ΤΑΠΙΛΤ διαφοροποι-
είται και απεικονίζεται – υπολογίζεται μόνο ο χρόνος που έχει διανυ-
θεί στην τράπεζα για τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτός ήταν
και ο λόγος που κάποιοι συνάδελφοι είχαν δει κάποια αύξηση ή μεί-
ωση στη σύνταξή τους. Για αυτό σας είχαμε ενημερώσει, σύμφωνα με
όσα είχαν διαπιστώσει οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι πριν ακόμα να
έχουμε στη διάθεσή μας τα ενημερωτικά σημειώματα και σας είχαμε
αναλύσει ότι αυξήθηκε ή μειώθηκε η προσωπική σας διαφορά μετά
από διορθώσεις του επανυπολογισμού που έγιναν από τον e-ΕΦΚΑ.
Τώρα απλά μπορείτε και να τις διαπιστώσετε. Αν κάποιος συνάδελφος
παρατηρήσει ότι κάτι δεν είναι σωστό μετά τη διόρθωση που έγινε
στη σύνταξή του, να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να εξετά-
σουν την περίπτωσή του οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι και να ενερ-
γήσουμε προς τον e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, στο ενημερωτικό σημείωμα του Μαΐου (πίστωση τέλος
Απριλίου) που οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13.5.16) είδατε ένα ση-
μαντικό αυξημένο ποσό στις συντάξεις σας (που πιστώθηκε λανθα-
σμένα), θα δείτε ότι και αυτό απεικονίζεται με τελείως λάθος στοιχεία
στη δεύτερη σελίδα ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης, την προσω-
πική διαφορά και χωρίς καμία λογική εν γένει (σας έχουμε ενημερώσει
ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον e-ΕΦΚΑ, αυτά τα
ποσά θα επιστραφούν κάποια στιγμή μέσω συμψηφισμού).

Ουσιαστικά μέσα από τα ενημερωτικά σημειώματα είμαστε σε θέση
πλέον να βεβαιώσουμε ότι οι αυξήσεις που έλαβαν από τις συντάξεις
Απριλίου οι περίπου 500 συνάδελφοι, οφείλονται στον επανυπολογι-
σμό που δεν τους είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019, όπως στους
υπόλοιπους συναδέλφους.

Για αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων συνεχίζει να μην είναι δυ-
νατή η εκτύπωση από τον Ιανουάριο του 2019 έως και το Μάρτιο του
2021, ενώ δεν υπάρχει ακόμα σαφής πληροφόρηση για το πότε θα λά-
βουν τα αναδρομικά που δικαιούνται από τον Ιανουάριο 2019 έως και
το Μάρτιο 2021. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεχίζει να ενεργεί, να βρίσκε-
ται σε επικοινωνία και να ασκεί διαρκώς πιέσεις στον e-ΕΦΚΑ προκει-
μένου να αποδοθούν το συντομότερο δυνατόν σε αυτούς τους περίπου
500 συναδέλφους τα αναδρομικά από 1.1.19, αλλά και για τη δυνατό-
τητα εκτύπωσης των ενημερωτικών τους σημειωμάτων από 1.1.19. 
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Συνάδελφοι,

Μ
ετά από τις ενέργειες του Συλλόγου μας προς τον e-ΕΦΚΑ είναι

πλέον δυνατή η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων

συντάξεων μετά από τον Απρίλιο του 2021 για όλους τους

συναδέλφους.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, από το ενημερωτικό σημείωμα του Απρι-

λίου 2021 και μετά, έχουν γίνει ορισμένες διορθώσεις από τον e-ΕΦΚΑ

σε σχέση με τα προηγούμενα ενημερωτικά σημειώματα, αφού ο πραγ-

ματικός χρόνος ασφάλισης απεικονίζεται ολόκληρος αναλυτικά (μήνες

και μέρες εργασίας), ενώ ο χρόνος που υπολογίζεται με πρόσθετες ει-

σφορές ΤΑΠΙΛΤ διαφοροποιείται και απεικονίζεται – υπολογίζεται μόνο

ο χρόνος που έχει διανυθεί στην τράπεζα για τα επιπλέον ποσοστά

αναπλήρωσης.

Όσοι συνάδελφοι έχετε συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές μέσω του Συλ-

λόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδο-

χών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει

εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16), έχετε προσκομίσει είτε

στο Σύλλογό μας είτε στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου (οδός

Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη

(οδός   Τσιμισκή 54, 54623) τα ενημερωτικά σημειώματα του Ιανουαρίου

2019 (όπως σας είχε ζητηθεί, αφού μέχρι πρότινος δεν ήταν δυνατή η

εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων του 2021).

Ωστόσο, μετά από αυτήν την εξέλιξη και καθώς τα ενημερωτικά σημει-

ώματα μετά τον Απρίλιο του 2021 περιλαμβάνουν ορισμένες διορθώσεις

σε σχέση με τα προηγούμενα, για τον ορθό υπολογισμό της σύνταξής σας

σύμφωνα με τον τρόπο διεκδίκησης που απαιτείται στις ομαδικές αγωγές

και προκειμένου να υπολογιστούν σωστά και με ακρίβεια οι διαφορές που

θα προκύψουν, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να αποστείλετε είτε στο

Σύλλογό μας (e-mail : info@ionikienotita.gr ) είτε στο γραφείο του δρ.

Παπακωνσταντίνου το συντομότερο δυνατόν το ενημερωτικό σημεί-

ωμα του Ιουνίου 2021 (καθόσον μεσολαβεί το ενημερωτικό σημείωμα του
Μαΐου με λανθασμένα στοιχεία, καθόσον, όπως θα θυμάστε, στη συγκε-
κριμένη καταβολή συντάξεων πιστώθηκαν λανθασμένα ποσά).

οι συμμετέχοντες στις ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας 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), πρέπει
να μας αποστείλουν άμεσα το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Ιουνίου 2021
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Δικαστικές αποφάσεις

Συνάδελφοι,  

ΟΣύλλογός μας συνεχίζει να υπηρετεί τις αξίες του συνδικαλισμού, ευ-
ρισκόμενος πάντοτε στο πλευρό όλων των συναδέλφων ενάντια στη
διαρκή προσπάθεια υποβάθμισης των εργασιακών τους συνθηκών

και δικαιωμάτων. Όταν μάλιστα κάποιος συνάδελφος δεν είναι πρόθυμος να
πέσει αμαχητί μπροστά στις ανάλγητες, παράλογες και παράνομες επιταγές
της τράπεζας, είμαστε διατεθειμένοι να τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο προ-
κειμένου να βρει το δίκιο του. Ο συνάδελφος Νικόλαος Τζιφρής αποφάσισε
να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην τράπεζα, ο Σύλλογός μας ήταν
δίπλα του για να τον συνδράμει και να τον στηρίξει σε όλη τη διαδικασία και
το αποτέλεσμα ήταν η πολύ σημαντική δικαίωση του συναδέλφου μας, τόσο
για τον ίδιο, όσο και για το Σύλλογό μας που επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειές
μας για μία ακόμα φορά, όσο βεβαίως παραδειγματικά και για άλλους συ-
ναδέλφους που θα θελήσουν να αντισταθούν!
Με την υπ’ αριθμ. 1121/2021 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Θεσσαλονίκης
απορρίφθηκε η έφεση της Τράπεζας κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι η μετάθεση του συναδέλφου Νίκου από το Κατά-
στημα της Ανάληψης Θεσσαλονίκης στο Κατάστημα Ασπροβάλτας (στα όρια
των Νομών Θεσσαλονίκης – Καβάλας) προσκρούει στα χρηστά ήθη και την
καλή πίστη και αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
του, υποχρεώθηκε η Τράπεζα να τον επαναφέρει στη θέση που υπηρετούσε
πριν την ένδικη μετάθεσή του, με απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής
100 Ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της με το διατακτικό της από-
φασης και του επιδικάσθηκε για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 500 Ευρώ. 
Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ότι δεν λήφθηκαν υπόψη από την Τράπεζα η
κινητική του αναπηρία σε ποσοστό 55%, λόγω της οποίας τοποθετήθηκε
αναγκαστικά στην Τράπεζα ως προστατευόμενος του ν. 1648/1986, και οι δυ-
σχέρειες που θα επιφέρει μετά βεβαιότητας στην καθημερινότητά του η
ανάγκη για συνεχή μετακίνηση σε τόπο εργασίας που απέχει περί τα 100
χλμ. από την κατοικία του. Ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή στήριξε
ηθικά και νομικά το συνάδελφο Νίκο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συ-
νάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη αυτή. 
Η απόφαση αυτή του Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα σημαντική στον
αγώνα μας για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλ-
φων μας με αναπηρία / χρόνια πάθηση / σχέση με αναπήρους, τα οποία ο
Σύλλογός μας συνεχίζει να προασπίζει με συνέπεια. Έρχεται να προστεθεί
στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στις υποθέσεις των Σταυρούλας
Σκλαπάνη και Γιώργου Παπαφώτη, με τις οποίες κρίθηκε ότι αποτελεί διά-
κριση λόγω αναπηρίας/σχέση με ανάπηρο η εκτός Νομού μετάθεσή τους από
το Κατάστημα Λιβαδειάς σε Καταστήματα της περιοχής Κηφισιάς Αττικής. Και

οι τρεις ως άνω συνάδελφοί μας μετατέθηκαν παράνομα από την Τράπεζα
επειδή αρνήθηκαν να υποκύψουν στις αφόρητες πιέσεις  της Τράπεζας να
κάνουν χρήση της «εθελουσίας» εξόδου. Υπό την οπτική αυτή, η νίκη αυτή
καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη ενόψει και της επικείμενης «εθελουσίας» εξό-
δου που αναμένεται να υλοποιηθεί από την Τράπεζα τους επόμενους μήνες
και των αφόρητων πιέσεων της Τράπεζας, υπό τις οποίες αυτή κάθε φορά
λαμβάνει χώρα, όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει. 
Η δικαίωση του συναδέλφου είναι μία μεγάλη νίκη του Συλλόγου μας, αφού
πρόκειται για μία ακόμα απόφαση της δικαιοσύνης που επισφραγίζει τις
προσπάθειές μας όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην αναλγησία της τράπε-
ζας, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και όλα τα γρανάζια του μηχανισμού που
έχει θέσει σε λειτουργία προκειμένου να καμφθεί η αντίσταση των συναδέλ-
φων μας. 
Η ανυπαρξία της ΟΤΟΕ και η λειτουργία του εργοδοτικού συνδικαλισμού
έχουν απογοητεύσει πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν μπο-
ρεί να αλλάξει τίποτα. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσετε όλοι ότι δεν υπάρχει
περιθώριο πλέον να σκύβετε το κεφάλι και να δέχεστε αδιαμαρτύρητα τις πιέ-
σεις της Τράπεζας, αλλά να απευθύνεστε στο Σύλλογο της Ιονικής και να ζη-
τάτε τη συνδρομή και τη στήριξή μας, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος
προάσπισης των δικαιωμάτων σας. 
Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ισχυρό ράπισμα στην Τράπεζα και
μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, προασπιζόμενοι τα δι-
καιώματα των συναδέλφων μας. Ο Σύλλογός μας παραμένει από τους ελάχι-
στους συνδικαλιστικούς πυλώνες ουσιαστικής στήριξης των εργαζομένων,
αλλά σε αυτή τη συνδικαλιστική έρημο και την εργασιακή δυστοπία, ελπί-
ζουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν κι άλλοι συνάδελφοί μας που θα ασχο-
ληθούν με το μαχόμενο συνδικαλισμό και τη συμμετοχή σε μαζικούς αγώνες,
που είναι η μοναδική επιλογή για να ανατρέψουμε την κατάσταση και να προ-
σφέρουμε σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε συνάδελφο που υποβαθμίζεται η
εργασία και η ζωή του. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε αταλάντευτοι στο μαχητικό δρόμο
που έχουμε επιλέξει εδώ και χρόνια και έχουμε πίστη ότι αυτή η περίοδος
παρακμής και απαξίωσης του συνδικαλισμού θα ανατραπεί και θα περά-
σουμε στην αντίπερα όχθη…
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΦΡΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑρΧοΝΤΙΑ ΚλΙΚΙΖου
Με την υπ’ αριθμ. 1497/2021 απόφαση του Μονομ.
Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος
Ντία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλ-
μένου Διεύθυνσης από 1.1.2010 και της επιδικά-
σθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της
δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγό-
ρος Ντέτα Πετρόγλου.

φΩΤουλΑ ΚΑΝΕλλΕΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2556/2021 απόφαση του Μονομ.
Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη από-
φαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελ-
φος Φωτούλα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του
Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007 και της επι-
δικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφο-
ρές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομι-

μοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά
η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩρΓΙοΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤοΠουλοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2873/2021 απόφαση του Μονομ.
Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη από-
φαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελ-
φος Γιώργος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του
Υποδιευθυντή από 1.1.2015 και του επιδικάσθηκαν
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτό-
κως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 445/2021 απόφαση του Μονομ.
Εφετείου Αθηνών,  επικυρώθηκε η πρωτόδικη από-
φαση με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο (προερχό-

μενος από την πρώην Τράπεζα Πίστεως) συ-
νάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2015 και του
επιδικάσθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης το ποσό των 1.000 Ευρώ νο-
μιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά
η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕυΣΤΑΘΙοΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 203/2021 απόφαση του Μονομ.
Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι ο
συνάδελφος Στάθης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008 και του επιδικά-
σθηκαν οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής του βλάβης το ποσό των 1.000 Ευρώ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγό-
ρος Ντέτα Πετρόγλου.
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Συνάδελφοι,

Α
πό την πρώτη στιγμή που έγινε ο επανυπολογισμός των συντά-

ξεων των προερχομένων εκ της Ιονικής τον Ιανουάριο του 2019

(αποδίδοντας στο σύνολο σχεδόν των συναδέλφων αυξήσεις

μετά από τις επιτυχημένες προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και

το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου), ο Σύλλογός μας παρακο-

λουθεί στενά το θέμα και διεκδικεί προς όφελος των συναδέλφων όσα

δικαιούνται.

Εξ αρχής, σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμ-

βούλους είχαμε παρατηρήσει ορισμένα λάθη, παραλείψεις, αστοχίες,

τα οποία είχαν αποτυπωθεί στις περισσότερες από 1.000 ενστάσεις

που κατατέθηκαν μέσω του Συλλόγου μας και για τα οποία έχουμε

επανειλημμένα ζητήσει διορθώσεις και διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ.

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που είχαμε παρατηρήσει

ήταν ότι οι κρατήσεις μας μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων

των παλαιών συνταξιούχων γίνονταν επί του συνολικού ποσού της

αύξησης που λάβαμε, όπως αυτό θα διαμορφωθεί το 2023 (όταν θα

έχουν προσαυξηθεί οι συντάξεις μας κατά τα 5/5 της αρνητικής

προσωπικής διαφοράς) και όχι επί του πραγματικού ποσού που μας

αποδιδόταν.

Οι ενστάσεις που είχαμε καταθέσει και οι επιστολές μας προς τον e-

ΕΦΚΑ, είχαν ως αποτέλεσμα σε αυτό το θέμα να γίνουν πράγματι (με

χαρακτηριστική καθυστέρηση από πλευράς του Ασφαλιστικού

Φορέα) διορθώσεις (δηλαδή μειώσεις) των κρατήσεων το φθινό-

πωρο του 2020. Ωστόσο, ως «δια μαγείας» και με διάφορες λογιστι-

κές αλχημείες, παρά τις μειώσεις των κρατήσεων, οι συντάξεις μας

παρέμειναν καθηλωμένες στα ίδια επίπεδα!

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε την υπ’αριθμ. 15/24.9.20 επιστολή

στον Υπουργό Εργασίας για αυτό το θέμα, ζητώντας διευκρινίσεις για

αυτές τις λογιστικές αλχημείες και ιδιαίτερα για την ακατανόητη σε

όλους τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συνεργάτες «αναγωγή της
προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση για λογιστικούς λόγους στην
ανάλυση της μηνιαίας πληρωμής», καθόσον σε αυτή την ακατάληπτη

διαδικασία μοιάζει να οφείλεται η καθήλωση των συντάξεών μας στα

ίδια επίπεδα, παρά τη μείωση των κρατήσεων.

Έκτοτε, το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι διαβίβασε την επιστολή μας

στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και εν τέλει, μετά από περίπου 10

μήνες (ακόμα μία φορά με χαρακτηριστική καθυστέρηση…) λάβαμε

απάντηση…

Το πρόβλημα είναι ότι η απάντηση του e-ΕΦΚΑ (β λ .  δ ί π λα ) δε μας

έκανε σοφότερους όσον αφορά στην ουσία του ζητήματος.

Στο πρώτο σκέλος, όπως μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια, γίνεται

ανάλυση του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με βάση το

Νόμο 4387/2016 και των στοιχείων που απεικονίζονται στο ενημερω-

τικό σημείωμα κάθε συνταξιούχου – θέματα δηλαδή που ούτως ή

άλλως γνωρίζουμε.

Στο τελευταίο σκέλος, όταν πλέον επιχειρείται η απάντηση στο ερώ-

τημα που είχαμε θέσει σχετικά με την περιβόητη «αναγωγή της προσω-
πικής διαφοράς σε μεικτή βάση», το αποτέλεσμα είναι μηδέν εις το

πηλίκο, αφού για μία ακόμα φορά δε μας δίνεται ουσιαστική

απάντηση και δεν επεξηγείται πώς είναι δυνατόν και μετά τη μεί-

ωση των κρατήσεων να παραμένει η σύνταξη στα ίδια επίπεδα!

Εμείς βέβαια, θα εξετάσουμε ενδελεχώς την απάντηση του e-ΕΦΚΑ σε

συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους προ-

κειμένου να αναλύσουμε όλα τα σημεία που αναφέρονται και εν συνε-

χεία θα αποφασίσουμε για περαιτέρω ενέργειές μας.

Δυστυχώς, ο εμπαιγμός των συνταξιούχων της Ιονικής από τον e-ΕΦΚΑ

σε αυτό το θέμα συνεχίζεται, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διεκ-

δικήσουμε μέχρι τέλους το καλύτερο δυνατό για όλους τους συναδέλ-

φους μας.

Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα μας,

ώστε να μαθαίνετε όλες τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα.

Μετά από τις . . . λογιστικές 
αλχημείες ,  ακολούθησαν οι . . .

ακατανόητες απαντήσεις . . . ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ                            
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 10677 Αθήνα
Πληροφορίες :Σ.Καραλή
Τηλέφωνο: 210 3891167
Φαξ: 2103803476
Ε-mail: tm.mitr.synt@efka.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(ως προς τη διεύθυνση και το e-mail του 

παραλήπτη)

Διεκπεραίωση με Ηλ. Ταχυδρομείο 

Αθήνα,      16/6/2021

ΠΡΟΣ:
Τον Σύλλογο Εργαζομένων & 
Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας 
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ευπόλιδος 8, 10552, Αθήνα
e-mail: info@ionikienotita.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Τοπικό Υποκ/μα Ασφ/νων Ταμείων 
και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, 
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ
Δραγατσανίου 8, 10559 Αθήνα
e-mail: asf.trapezon@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ζητάμε διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων όσον αφορά την 
αναγωγή της αρνητικής προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση για λογιστικούς λόγους 
στην ανάλυση της μηνιαίας πληρωμής»

Σχετ.  1)Το  με αρ. πρωτ. 15/24-9-2020  έγγραφό σας, που μας διαβιβάστηκε με το 377766/4633/29-9-2020
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων
        2) To με αρ. πρωτ. 352233/30-12-2020 έγγραφό μας 

Σε απάντηση του υπ’αρίθμ.1 σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τα ποσά συντάξεων που 
εμφανίζονται στο ενημερωτικό σημείωμα των μελών του Συλλόγου σας, από 1/1/2019, 
γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Από 1/1/2019 όλες οι κύριες συντάξεις  που καταβάλλονταν ή ήταν καταβλητέες στις 
12.5.2016 από όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης (πλην τ. ΟΓΑ), που εντάχθηκαν στον 
ΕΦΚΑ, επανυπολογίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν. 
4387/2016 και της ΚΥΑ με αρ. οικ. 26083/887/7.6.2016 (ΦΕΚ Β΄1605) και 
καθορίστηκαν τα νέα μεικτά ποσά σύνταξης που αναλογούν στην Εθνική Σύνταξη, 
Ανταποδοτική Σύνταξη και στην Προσωπική Διαφορά.

2. Για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς συγκρίνεται το καθαρό προ φόρου ποσό 
σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, με το καθαρό προ φόρου ποσό με 
βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.  

a.   Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης  σύνταξης (παλαιό ποσό 
σύνταξης), είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της 
αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να 
καταβάλλεται στον συνταξιούχο  ως προσωπική διαφορά και μετά την 1/1/2019.

b. Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μικρότερο του 
ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά 
είναι αρνητική, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης (παλαιό ποσό 
σύνταξης) προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς (1/5), σταδιακά 
και ισόποσα, εντός πέντε ετών από 1/1/2019.

3. Οι ανωτέρω υπολογισμοί του επανυπολογισμού της σύνταξης, απεικονίζονται στο 
ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων, στην ενότητα «Επανυπολογισμός Σύνταξης 
Ν.4387/2016» και αναλυτικά ως ακολούθως:

α) Στην αριστερή στήλη αποτυπώνεται το παλαιό ποσό σύνταξης του κάθε συνταξιούχου, όπως 
διαμορφώνεται με τις κρατήσεις το οποίο καταλήγει στο παλαιό προ φόρου ποσό σύνταξης 
(παλαιό καταβαλλόμενο).

β) Στη δεξιά στήλη αποτυπώνεται το ποσό σύνταξης όπως διαμορφώθηκε μετά τον 
επανυπολογισμό των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016 (Εθνική και Ανταποδοτική) με τις 
υποκείμενες κρατήσεις του και επίσης καταλήγει στο νέο προ φόρου ποσό σύνταξης.

γ) Η αφαίρεση του νέου προ φόρου ποσού από το παλαιό προ φόρου ποσό καθορίζει την 
προσωπική διαφορά σύνταξης και απεικονίζεται στο τέλος της δεξιάς στήλης. 

δ) Στην ενότητα «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής» εμφανίζονται τα ποσά της νέας σύνταξης 
όπως διαμορφώνονται με την προσθήκη θετικής ή αρνητικής προσωπικής διαφοράς και οι 
κρατήσεις που αναλογούν ή τυχόν άλλες προσωποποιημένες κρατήσεις του συνταξιούχου και  
καταλήγουν στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης.

4. Όσον αφορά στα ερωτήματα σας, για  την αναγωγή της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή 
βάση που εμφανίζεται στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων με αρνητική προσωπική 
διαφορά και γιατί δεν προέκυψε αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, διευκρινίζονται 
τα ακόλουθα:

I. Στα ενημερωτικά σημειώματα του 1/2019, υπήρξε αστοχία στην αποτύπωση 
των κρατήσεων και για τον λόγο αυτό αποσύρθηκαν αμέσως. Η αστοχία 
αφορούσε στον υπολογισμό των κρατήσεων των Ν.3863/10, Ν.3986/11 και του 
κλάδου ασθενείας, καθόσον υπολογίζονταν σε λανθασμένη βάση ποσών 
σύνταξης. Συγκεκριμένα, στην ενότητα «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής» 
αθροίζονταν λανθασμένα το καθαρό ποσό της αρνητικής προσωπικής διαφοράς 
με τις μεικτές αποδοχές Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης (ανόμοια ποσά). 
(Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι η αρνητική προσωπική διαφορά που 
προκύπτει από τον επανυπολογισμό (Ενότητα Επανυπολογισμού), αντιστοιχεί σε 
καθαρό ποσό σύνταξης, δεδομένου ότι έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις.) Έπειτα από 
τα ανωτέρω, προέκυψε η ανάγκη να γίνει αναγωγή της συνολικής καθαρής 
Προσωπικής Διαφοράς σε μεικτή, ώστε να προστίθενται ομοειδή ποσά. Στη 
συνέχεια, για την εξεύρεση του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης, αφαιρούνται 
από το σύνολο των μεικτών αποδοχών τα 4/5 αυτής (για το 2019 κ.ο.κ.) και στο 
εναπομείναν ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ο συνταξιούχος 
(ανάλογα με το έτος) υπολογίζονται οι αναλογούσες κρατήσεις.

II. Αναφορικά με την αύξηση του ποσού σύνταξης που αναφέρεστε, σύμφωνα με 
τις προαναφερόμενες διατάξεις του επανυπολογισμού των συντάξεων, σε ύπαρξη  
αρνητικής προσωπικής διαφοράς, στον συνταξιούχο θα πρέπει να καταβληθεί 
το παλαιό προ φόρου ποσό, συν  το 1/5 της προσωπικής διαφοράς για 
το 2019, τα 2/5 αυτής για το 2020 κ.ο.κ.. Συνεπώς, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, ουδείς συνταξιούχος μπορεί να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη από ότι 
ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4387/2016. Έτσι λοιπόν, προκύπτει ότι από τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων όλοι οι συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική 
διαφορά λαμβάνουν το παλαιό προ φόρου ποσό σύνταξης συν την αναλογούσα 
προσωπική διαφορά (1/5, 2/5, κ.ο.κ.) ανεξάρτητα από το ύψος των κρατήσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
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Η λ ί α ς Σ ι ώ ρ α ς
ο  Ε π ι σ τ ή μ ο ν α ς ,  ο  Α γ ω ν ι σ τ ή ς ,  ο  Σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ς

- Κατ’ αρχάς, κ. Σιώρα σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα
που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και είναι ειλικρινά
μεγάλη τιμή για το Σύλλογο και την εφημερίδα μας
που σας φιλοξενούμε. 
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δεν μας συνδέει μόνο
η κοινή φιλία με τον αξέχαστο Γιάννη, αλλά και η συμμε-
τοχή μου ως γιατρός σε πολλές, δίκαιες κινητοποιήσεις
συνταξιούχων. Σε μία από αυτές μάλιστα, η οποία είχε
διοργανωθεί από συνταξιούχους των πρώην ΔΕΚΟ στην
Αίθουσα της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, ήμουν κεντρι-
κός ομιλητής. Πρέπει να πω εξ αρχής ότι σε όλους μας αρέ-
σουν οι έπαινοι και τα καλά λόγια, όμως πρέπει να
λέγονται και οι αδυναμίες που κουβαλά ο καθένας στην
πλάτη του. Θα μιλήσω και για αυτές…

- Πολύ σωστό και πολύ ειλικρινές. Βρίσκεστε στους
διαδρόμους των νοσοκομείων και στους δρόμους του αγώνα εδώ και δεκαε-
τίες. Επειδή βεβαίως και εγώ προσωπικά υπηρετώ το συνδικαλισμό εδώ και
δεκαετίες, κατανοώ τους αγώνες, τις αγωνίες, τις χαρμολύπες, τις συγκρού-
σεις και όλα αυτά που επιφέρει η ενασχόληση με το συνδικαλισμό. Για αυτό
ας ξεκινήσουμε από αυτήν την ιδιότητα.
Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε την πορεία σας; Και ιδιαίτερα τι ήταν
αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με το συνδικαλισμό;
Επιτρέψτε μου να «αντικαταστήσω» τον όρο «συνδικαλισμός» με την ευρύτερη έν-
νοια «λαϊκό κίνημα».

Στη διάρκεια της δικτατορίας και συγκεκριμένα στα γεγονότα της Νομικής, όντας
παιδί που προερχόταν από συντηρητικό περιβάλλον, συνειδητοποίησα τι σημαίνει
καταπίεση, φασισμός, χαφιεδισμός. Ήταν τότε που σε μία υποτιθέμενη «συνέλευση»
φοιτητών ιατρικής, είδα φοιτητές που δυστυχώς έγιναν γιατροί, να μας απειλούν
με το πιστόλι κυριολεκτικά στο χέρι. Ήρθε το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό και οι
κυριαρχούσες αντιλήψεις περί προστασίας από ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, κουρελιάστηκαν μέσα
μου! Από την πόρτα του Πολυτεχνείου ξεκίνησε ένας αγώνας που συνεχίζεται μέχρι
σήμερα για την υλοποίηση των ανεκπλήρωτων οραμάτων. 

Ακολούθησε η εκλογή μου ως Γραμματέας στο Σύλλογο Τσακώνων Σπουδαστών,
που για μερικά χρόνια είχε πλούσια, κυρίως πολιτιστική, δραστηριότητα.

Ως φοιτητής διάβαζα εντατικά, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχα σε όλες σχεδόν τις
δραστηριότητες του φοιτητικού κινήματος. Μέχρι το Δεκέμβρη του 1976 οργανώ-
θηκα για μικρό διάστημα στο ΠΑΣΟΚ. Από τότε προσέγγισα έντονα τη μαρξιστική
ιδεολογία και το ΚΚΕ, με το οποίο συμπορεύομαι μέχρι σήμερα. 

Ακολούθησε 28μηνη στρατιωτική θητεία, αγροτικό ιατρείο στην Ορεινή Αρκαδία
για 2 χρόνια (Βλαχοκερασιά), γάμος με τη σύντροφό μου, φιλόλογο, Ιωάννα Πανα-

γούλια, με την οποία αποκτήσαμε 2 παιδιά και χαιρόμα-
στε 2 εγγόνια.

Υπήρξαν πράγματι ηρωικές στιγμές στη θητεία του
αγροτικού ιατρείου. 10 χωριά στην ευθύνη μου, χωρίς
αυτοκίνητο, μετακίνηση ακόμα και με τρακτέρ και κυ-
ριολεκτικά «άνοιγμα» χιονισμένων δρόμων για να προ-
σεγγίσω μόνος, ως γιατρός, κατοικίες ανήμπορων
ανθρώπων. 

Μπορώ να πω ότι η περίοδος της δικτατορίας και η
τρομερή εμπειρία του αγροτικού ιατρείου, μαζί φυσικά
με την όλο ανθρωπισμό διαπαιδαγώγηση από την οικο-
γένειά μου, έφτιαξαν στη συνείδησή μου ένα συμπαγές
μείγμα για ανιδιοτελή προσφορά στον άνθρωπο, που

μέχρι σήμερα έχει αρκετά αποθέματα. 

- Σίγουρα καθ’όλη τη διάρκεια αυτής της σπου-
δαίας επαγγελματικής και συνδικαλιστικής πο-

ρείας υπήρχαν έντονες στιγμές χαράς, αλλά και λύπης. Ποια θεωρείτε την
κορυφαία και ποια τη χειρότερη στιγμή σας;
Είχα την ευτυχία να συμμετάσχω σε αγώνες που είχαν θετικό αποτέλεσμα, αλλά και
σε αγώνες για μείζονος σημασίας θέματα με πολύ μικρή συμμετοχή και με δική μου
ευθύνη…

Κορυφαία στιγμή θεωρώ όταν εμφανίστηκα χωρίς προειδοποίηση σε συγκέντρωση
εργαζομένων του Ευαγγελισμού, μετά από ανάρρωση λόγω χειρουργείου και
υπήρξε ένα ασταμάτητο, διαρκώς επαναλαμβανόμενο χειροκρότημα που με έκανε
κυριολεκτικά να δακρύσω. Μην ξεχνάτε ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ με τις οποίες
συμπαρατάσσομαι παίρνουν ποσοστά στις εκλογές από 38-45%.

Μία από τις χειρότερες στιγμές μου ήταν όταν κλείσαμε τα ταμεία για να μην πλη-
ρώνουν οι ανασφάλιστοι και δεχθήκαμε επίθεση από εργαζόμενους του Νοσοκο-
μείου, παρά την επιδοκιμασία του κόσμου. 

- Είναι ξεκάθαρο δυστυχώς, ότι ο συνδικαλισμός πλέον πνέει τα λοίσθια.
ορισμένες απαράδεκτες συμπεριφορές, καθώς και η εκστρατεία κατασυ-
κοφάντησης που έχει δεχτεί το συνδικαλιστικό κίνημα, έχουν στρέψει το
λαό εναντίον του και ιδιαίτερα τη νεολαία. Εσείς πώς βλέπετε το παρόν
και το μέλλον του συνδικαλισμού; υπάρχει φως στο τούνελ;
Θα πω μόνο δύο παραδείγματα για να δείξω ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Μέσω
της παράταξης που συμμετέχω (Ε.Σ.Α.Κ.) έθεσα στο Δ.Σ. του Σωματείου, να γίνουν
μέλη ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ. Μόνιμοι, επι-
κουρικοί, εργολαβικοί κ.λπ. σε μία προσπάθεια να ενιαιοποιήσουμε τα αιτήματα ως
επιχειρησιακό σωματείο. Δεχθήκαμε λυσσαλέα επίθεση από τις άλλες παρατάξεις.
Μας πήγαν στα δικαστήρια για να ακυρώσουν τις εκλογές γιατί ήθελαν να ψηφί-

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Λαμπρός επιστήμονας, σπουδαίος γιατρός, μεγάλος αγωνιστής,
συνειδητοποιημένος και πολιτικοποιημένος νους, πολυπράγ-
μων και πολυσχιδής, ευγενικός και προσιτός σε όλους. Ο

Ηλίας Σιώρας είναι η προσωποποίηση του γιατρού και του συνδικαλιστή
που δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις. Είναι ένας απλός άνθρωπος που
δεν επεδίωξε ποτέ τη φήμη, αλλά η σπουδαία δράση του δεν μπορούσε
τελικά να μείνει στην αφάνεια. Άλλωστε, ενώ δεν έχει τίποτα απολύτως να
αποδείξει, μετά από πλέον των 4 δεκαετιών υπηρεσίας προς τους ασθενείς
και τους κοινωνικούς αγώνες, επέλεξε να συνεχίσει ως άμισθος εθελοντής
στον Ευαγγελισμό. Πώς να μείνει «κρυφή» αυτή η σπουδαία είδηση;;;;
Συνολικά υπηρέτησε το δημόσιο σύστημα υγείας επί 44 χρόνια, εκ των
οποίων τα 35 στον Ευαγγελισμό, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα
ως διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής. Για πάνω από 15 χρόνια ήταν
πρόεδρος του σωματείου στον Ευαγγελισμό (ΣΕΝΕ), ενώ για 30 χρόνια

ήταν εκλεγμένος μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών
Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ). Παράλληλα, στις Περιφερειακές
Εκλογές του 2019 εξελέγη σύμβουλος στην Αττική με τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση. 
Μάλιστα, επειδή… όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις την Ιονική από
κάτω, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Σιώρας είναι ο πρώτος ξάδερφος του
αείμνηστου συναδέλφου μας Γιάννη Σιώρα. 
Σίγουρα, εν μέσω και της συνεχιζόμενης κρίσης της πανδημίας και της δο-
κιμασίας του δημόσιου συστήματος υγείας, μία συνέντευξη μαζί του δεν
μπορεί παρά να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Επικοινωνήσαμε μαζί του
και αμέσως διαπιστώσαμε ότι οι «συστάσεις» που τον συνοδεύουν,  αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δέχτηκε με χαρά να μιλήσει στον Πρό-
εδρο του Συλλόγου μας συνάδελφο Σαράντο φιλιππόπουλο, για την
πορεία του στο συνδικαλισμό, την ιατρική, για το σήμερα και το αύριο. 

Η λ ί α ς  Σ ι ώ ρ α ς   
Μετά από 44 χρόνια υπηρεσίας,
πλέον άμισθος εθελοντής στον
Ευαγγελισμό, συνεχίζει να δίνει το
παράδειγμα αλληλεγγύης και αγώνα!

«Εμε ίς κάνουμε διπλό αγώνα:  κα ι  δ ίπλα στον  ασθενή και  ενάντ ια  στα  προβλήματα»

Οι πιο πολλές φωτογραφίες του είναι σε... μάχιμη
θέση, με μια ντουντούκα στο χέρι...
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ζουν μόνο οι μόνιμοι. Τα ατράνταχτα επιχειρήματά μας και η αποφασιστικότητα
έγειραν την απόφαση του δικαστηρίου υπέρ ημών. Οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν
έπεισαν ούτε τα μέλη τους. Με ομόφωνη πολιτική απόφαση του Δ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ
ΜΕΛΗ ΜΑΣ. Είμαστε το ΠΡΩΤΟ Νοσοκομείο στη χώρα που κάναμε μέλη τους συμ-
βασιούχους.

Αποτρέψαμε δύο φορές μαζικές απολύσεις εργολαβικών καθαριστριών, αποτρέψαμε
πολλές φορές απολύσεις επικουρικών συναδέλφων. Έτσι αποκτάται εμπιστοσύνη
στα Σωματεία.  

- Κλείνοντας το κεφάλαιο συνδικαλισμός, αναρωτιέμαι αν θα το κλείσετε κι
εσείς. Εννοώ αν θα συνεχίσετε και ως συνταξιούχος να ασχολείστε με το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Πιστεύω ότι κινητήριος δύναμη της ιστορίας είναι η πάλη των τάξεων. Υπάρχουν
πολλά πόστα απ’όπου μπορείς να προσφέρεις. Ήδη είμαι εκλεγμένος περιφερειακός
σύμβουλος στην περιφέρεια Αττικής με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Εκεί να δείτε προ-
βλήματα!! 

Στο κίνημα των Συνταξιούχων μπορώ να προσφέρω. Προς το παρόν βοηθώ με την
εμπειρία μου το Σωματείο του Ευαγγελισμού και το νέο εξαίρετο αγωνιστή, καρδιο-
λόγο Γιώργο Φερεντίνο που είναι ο νέος Πρόεδρος, βοηθώ το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α.Π. και
στο μέτρο του δυνατού βοηθώ το «Σπίτι του Αγωνιστή» που φιλοξενεί ηλικιωμένους,
παλιούς εξόριστους και άλλους υπερήλικες αγωνιστές. 

- Ας περάσουμε στην άλλη σας ιδιότητα που σας ξεχώρισε εδώ και δεκαε-
τίες. Την ιατρική. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την επαγγελματική σας
σταδιοδρομία; Από πού ξεκινήσατε για να φτάσετε να συνταξιοδοτηθείτε
ως διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού, διανύοντας
την πέμπτη δεκαετία αφοσίωσης στην επιστήμη σας και τους ασθενείς;
Πτυχίο Ιατρικής Αθήνας πήρα τον Ιούλη του 1977. Ακολούθησε η στρατιωτική θητεία
με 1 χρόνο σε πετρελαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού και 16 μήνες στο Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών. Μετά το αγροτικό στη Βλαχοκερασιά, στο οποίο αναφέρθηκα
εκτενώς προηγουμένως, ειδικότητα καρδιολογίας στο 7ο θεραπευτήριο ΙΚΑ και στο
Ιπποκράτειο. Πήρα τίτλο ειδικότητας το 1985 και παρέμεινα συμβασιούχος στο ΙΚΑ.
Το 1987, μετά από κρίση, διορίστηκα Επιμελητής Β’ στον Ευαγγελισμό, απ’όπου
αφυπηρέτησα πρόσφατα. Παραμένω στον Ευαγγελισμό ως άμισθος εθελοντής με
βάση το νόμο για την πανδημία. 

- Έχοντας αυτήν τη σπουδαία, αλλά συνάμα δύσκολη πορεία στην πλάτη
σας, το μόνο βέβαιο είναι ότι σας αξίζει ξεκούραση. Και όμως, έχετε θέσει
εαυτόν εθελοντικά στη διάθεση του Ευαγγελισμού και συνεχίζετε να προ-
σφέρετε τις υπηρεσίες σας αμισθί και μετά τη συνταξιοδότησή σας. Τι είναι
αυτό που σας ώθησε να λάβετε αυτήν την απόφαση; 
Την απόφαση για εθελοντική προσφορά την πήρα σε συνεννόηση με την οικογένειά
μου και τους συντρόφους του αγώνα. Δεν μπορώ να απέχω πλήρως από την
ενεργό δράση εν καιρώ πανδημίας, με τόσο κόσμο και τόσους υγειονομικούς να
υποφέρουν. Σαν νεαρός γιατρός οι εμπειρίες που απέκτησα από το αγροτικό, το
ΝΝΑ και την ειδικότητα σε ΙΚΑ και Ιπποκράτειο ήταν μοναδικές. Είναι εκ των ών ουκ
άνευ και η μελέτη και η σωστή η ιατρική πράξη και ο συνδυασμός αυτών με τον κοι-
νωνικό αγώνα για δωρεάν υγεία και για ένα ΑΛΛΟ σύστημα Υγείας. Ήταν δύσκολος
ο συνδυασμός και η μεγάλη μου αδυναμία είναι ότι πολλές φορές έγερνε η πλάστιγγα
υπέρ του αγώνα και της ιατρικής πράξης και σε βάρος της μελέτης. Το αποτέλεσμα
ήταν ότι δεν μετέφερα όσες γνώσεις θα έπρεπε στους ειδικευόμενους γιατρούς. 

- Μας… προϊδεάσατε άλλωστε ότι θα μιλούσατε και για τις «αδυναμίες» της
πορείας σας.
Όταν έχεις πρότυπα τον Γεώργιο Παπανικολάου, το γιατρό Πέτρο Κόκκαλη, το
γιατρό Γρηγόρη Λαμπράκη και το γιατρό Τσε Γκεβάρα, όση προσπάθεια και να
κάνεις, δεν μπορείς να τους φτάσεις σε προσφορά και ηρωισμό.

Όμως πήρα αρκετά εύσημα από τις πάνω από 2.500 εφημερίες, πήρα εύσημα από
τον Άδωνι Γεωργιάδη που με αποκάλεσε τεμπέλη και κομμουνιστή, πήρα εύσημα
από τον Παύλο Πολάκη που μου είπε «Ντροπή σου Ηλία Σιώρα» για κάτι πολύ
σωστό που είπα στην τηλεόραση και το άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρών
δεν τον υπερασπίστηκε, αποδεχόμενος τα λεγόμενά μου. 

Υπάρχουν χιλιάδες μαχόμενοι γιατροί και συνολικά υγειονομικοί που κοιμούνται με
ήσυχη τη συνείδηση τα βράδια. Αυτό είναι το καλύτερο «εύσημο». Είναι τόσες οι
συγκινήσεις αυτά τα 44 χρόνια. 

Η αλήθεια είναι ότι μού αύξησε την αυτοπεποίθηση η μετεκπαίδευση στο Πανεπι-
στήμιο της Ulm της Γερμανίας. Έτσι πολύ πιο έμπειρος έκανα τις πιο πολλές εφημε-
ρίες στα Επείγοντα Περιστατικά. Εκεί δυστυχώς είχαμε τις τρομερά δυσάρεστες
στιγμές να «φύγουν» στα χέρια μας ο μέγας μουσουργός Μάνος Χατζιδάκις και ο
λαϊκός βάρδος Στράτος Διονυσίου. Εκεί ζήσαμε τη φρίκη του σεισμού του 1999 και
φυσικά την αγωνία των πάνω από 150.000 ασθενών που εξετάζονται στα επείγοντα
ετησίως. 

- Δυστυχώς, ο πλανήτης έχει τεθεί αντιμέτωπος εδώ και περίπου 1,5 χρόνο
με την πανδημία του κορωνοϊού. Δε θα μπορούσαμε βεβαίως να μην ανα-
φερθούμε σε αυτήν, αφού βεβαίως όλοι οι υγειονομικοί του ΕΣυ έχουν κα-
ταστεί οι ήρωες αυτής της δύσκολης περιόδου. Εσείς πώς είδατε την

εξέλιξη της πανδημίας από την πρώτη γραμμή, με τη ματιά ενός έμπειρου
γιατρού; Πώς κρίνετε τη διαχείρισή της στην Ελλάδα; Τι έγινε και τι δεν
έγινε όλο αυτό το διάστημα και τι ελπίζουμε να γίνει στο άμεσο μέλλον;
Υπήρχε και υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού στα Νοσοκομεία κι ας λένε ότι
προσέλαβαν. Το ίδιο και στα Κέντρα Υγείας. Ενώ οι συνολικές ανάγκες για γιατρούς,
νοσηλευτές κ.λπ. ξεπερνούν τις 30.000 (!!!), προσέλαβαν λίγες χιλιάδες συμβασιού-
χους, των οποίων η θητεία λήγει σε λίγους μήνες. Δεν θωρακίστηκε το ΕΣΥ. Οι κλινι-
κάρχες έμειναν στον απυρόβλητο. Πολλοί από αυτούς πλούτισαν εν μέσω
πανδημίας. 

Η Πολιτεία προπαγάνδισε μόνο την ατομική ευθύνη. Ήδη τα Νοσοκομεία άρχισαν
να ζορίζονται από την έναρξη του 4ου κύματος και ακόμα είμαστε στην αρχή. Η
ανάγκη για πραγματική επίταξη χωρίς αποζημίωση, υπάρχει και θα γίνει εντονότερη.
Το εμβόλιο από μόνο του, ανακουφίζει, αλλά δε λύνει το πρόβλημα. 

Ούτε ο διαχωρισμός σε εμβολιασμένους και μη βοηθάει. Ο εμβολιασμός είναι ανα-
γκαίος όσο ποτέ. Άλλο όμως αναγκαιότητα και άλλο υποχρεωτικότητα. Μόνο με την
πειθώ και την ανάπτυξη ευρύτατου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, με
όλα τα αναγκαία μέτρα στα Νοσοκομεία, χώρους εργασίας και μεταφορών δημι-
ουργείται ανοσία. Εμείς κάνουμε διπλό αγώνα: και δίπλα στον ασθενή και ενάντια
στα προβλήματα. 

Για το πρώτο μας χειροκροτούν ψεύτικα. Για το δεύτερο καλούν τα ΜΑΤ, όπως
στον Ευαγγελισμό. Εμείς συνεχίζουμε. 

- Για τη διαχείριση της πανδημίας παγκοσμίως τι έχετε να πείτε; 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι κατέρρευσαν όλα τα συστήματα Υγείας των
«ανεπτυγμένων» καπιταλιστικών χωρών, λόγω ιδιωτικοποίησης και μείωσης κρα-
τικών κονδυλίων. Ακόμα και στα εμβόλια κυριάρχησε μόνο ο παράγων «Κέρδος» και
δευτερευόντως ο παράγων «Άνθρωπος». 

Μπορεί να υπάρξει σταθεροποίηση της πανδημίας, όμως η παγκόσμια κατά-
σταση τίποτα δεν εγγυάται, όσο κυριαρχεί η αντίληψη ότι η υγεία είναι εμπό-
ρευμα. 

- Κλείνοντας, είναι αλήθεια ότι όποιον και αν ρωτήσαμε, μας απάντησε ότι
το όνομά σας είναι συνώνυμο της ευγένειας, της εντιμότητας και του σεβα-
σμού που απολαμβάνετε. Τελικά, όλη αυτή η σπουδαία πορεία, η συνεχι-
ζόμενη ανιδιοτελής προσφορά, η υπεύθυνη και αξιέπαινη συμπεριφορά
που έχετε επιδείξει, επιβραβεύτηκαν; Θέλω να πω, εν τέλει, άξιζε όλο αυτό;
Καταλαβαίνω ότι θέλετε να προβάλετε κάποιες αξίες που πρέπει να χαρακτηρίζουν
τον επιστήμονα και ειδικά το σύγχρονο γιατρό. Νομίζω πως υπερβάλλετε αποδί-
δοντάς μου χαρακτηριστικά τελειότητας. 

Υπήρξε πράγματι αναγνώριση του έργου – επιστημονικού, κοινωνικού – από τη
συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, των συμπατριωτών
μου από το Λεωνίδιο, των συναδέλφων από το Λεκανοπέδιο και όλη την Ελλάδα. 

Δέχθηκα ισχυρή, δίκαιη κριτική όταν άφησα στη μέση τη διατριβή μου (1990-2000)
που αφορούσε την επίπτωση της H.I.V. λοίμωξης στην καρδιά. Όντως μού στοίχισε.
Δόθηκα καθ’ολοκληρίαν στο καθημερινό, ιατρικό έργο και στους αγώνες. Οι συ-
νάδελφοι ιατροί του Ευαγγελισμού με ανέδειξαν για 7 συνεχόμενες θητείες ως εκ-
πρόσωπό τους στη Διοίκηση του Ευαγγελισμού με ποσοστά 60-80%. Οι εκάστοτε
διοικήσεις και πολιτικές ηγεσίες - πλην εξαιρέσεων – μπροστά στον κόσμο αναγνώ-
ριζαν το έργο, αλλά στην πράξη έκαναν ό,τι μπορούσαν να το υποβαθμίσουν. Την
ίδια συμπεριφορά έδειξαν και κάποιοι «συνδικαλιστές», κολαούζοι της κάθε κυβέρ-
νησης που με μεθοδευμένες χυδαιότητες μας χτυπούσαν με λύσσα και εσχάτως με
ετερόκλητες συμμαχίες. 

Η συντριπτική πλειονότητα αναγνωρίζει το έργο και προ πάντων προσδοκά συνέ-
χεια. Μια συνολική θητεία 44 ετών, εκ των οποίων τα 35 στον Ευαγγελισμό, άξιζε με
το παραπάνω τον κόπο. 

Αν ξεκινούσα τώρα, το ίδιο θα έκανα!

- Σας ευχαριστούμε που δεχτήκαμε να μας μιλήσετε. Σας συγχαίρουμε για
τη δράση σας και ελπίζουμε στο εξής να απολαύσετε και τη συνταξιοδό-
τησή σας με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. 

Είναι αλήθεια ότι ανυπομονούσαμε για τη συνέντευξη με τον Ηλία Σιώρα και
πράγματι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και με το παραπάνω. Όχι μόνο εμφάνισε
τα στοιχεία ενός συγκροτημένου και ταπεινού ανθρώπου, επιστήμονα και αγωνιστή,
αλλά πράγματι υπήρξε ιδιαιτέρως συνεργάσιμος και η συζήτηση μαζί του ήταν άκρως
ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική για την προσωπικότητά του, αφού αναφέρθηκε σε
όλη του την πορεία, ανέπτυξε το σκεπτικό του, μίλησε για τις πεποιθήσεις του και
τη δράση του, αλλά δε δίστασε να αποκαλύψει και τις αδυναμίες του. 
Εμείς τέτοιους ανθρώπους πιστεύουμε και προωθούμε για το λαϊκό – συνδικαλιστικό
κίνημα και τους κοινωνικούς αγώνες. Μακάρι να… φυτρώσουν πολλοί σαν τον Ηλία
Σιώρα, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αναζητούνται, αλλά δεν βρίσκονται… 
Δεν έχουμε παρά να του ευχηθούμε να συνεχίσει στην ίδια πορεία που χάραξε στους
κοινωνικούς αγώνες και στο επιστημονικό πεδίο όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας

τον ένα υπέροχο παράδειγμα για τις νέες γενιές. 
Όλοι οι υγειονομικοί τον είχαν 
πάντοτε στο πλευρό τους
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Βασίλης Σταντσίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών έπειτα από πολυετή μάχη
να κρατηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Βασίλης Σταντσίδης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Διοικητηρίου Θεσσαλονί-
κης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Τον Βασίλη διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, αλλά δυστυχώς την τελευταία

20ετία περίπου αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και έδωσε τον αγώνα
του με αξιοπρέπεια και θέληση για ζωή. Στη σύζυγό του Ιωάννα, τα παιδιά τους
Παναγιώτη και Αναστασία και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια.

Παναγιώτης Κόκκορης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνάδελφός μας Πανα-
γιώτης Κόκκορης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Καταστημάτων Αττικής, τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών, τη Διεύθυνση Γε-
νικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Υποστήριξης

Δραστηριοτήτων Corporate Investing Banking. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη συναδέλφισσά μας πρώην σύζυγό του Μαρία Καρύδη, τη
συναδέλφισσά μας αδερφή του Ευαγγελία (Λίλα) Κόκκορη, την κόρη του Μαργα-
ρίτα και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτρης Βαρελάς
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας
Δημήτρης (Τζίμης) Βαρελάς, οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα
Μεγάρων. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Η
ζωή του αγαπητού μας συναδέλφου ανατράπηκε όταν πριν λίγα
χρόνια έχασε σε ηλικία μόλις 33 ετών την κόρη του, Νατάσα Βαρελά.

Αυτή η τραγική απώλεια είχε βυθίσει τότε σε θλίψη σύσσωμη την Ιονική Οικογέ-
νεια και δυστυχώς ο Τζίμης έκτοτε δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει αυτό το γεγο-
νός. Τώρα ο Τζίμης θα βρει ξανά την πολυαγαπημένη του Νατάσα… Στη σύζυγό
του Ελένη, το γιο του Γιάννη, τον αδερφό του Θεόδωρο και στους οικείους του
εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γεώργιος Μπαχαρίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Γεώρ-
γιος Μπαχαρίδης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Θεσσαλονίκη στη
Ρούσβελτ, τη Δραγούμη, τη Λαγκαδά, την Περιφερειακή Διεύθυνση
Βορείου Ελλάδος, τη Διοικητηρίου, τη Μητροπόλεως και στην Ερμού
ως εργαζόμενος και διευθυντής. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια

και η εργατικότητα και όλοι θα θυμούνται την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και
το βάθος γνώσεως του αντικειμένου του. Στη σύζυγό του Αρετή, τα παιδιά τους
Αλέξανδρο, Γλυκερία και Θεόδωρο 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

Ό
πως σας έχουμε ενημερώσει, πλέον οι συντάξεις όλων των παλαιών

συνταξιούχων (που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13.5.16) έχουν επα-

νυπολογιστεί από 1.1.19, ενώ τον Απρίλιο του 2021 έγιναν και ορι-

σμένες διορθώσεις από τον e-ΕΦΚΑ.

Επειδή όμως έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας περιπτώσεις όπου έχουν

γίνει λάθη από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, κυρίως στα ποσοστά αναπλή-

ρωσης, προτρέπουμε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους να εξετάσουν ένα

οποιοδήποτε ενημερωτικό τους σημείωμα μετά τον Ιούνιο του 2021 και

να παρατηρήσουν στη δεύτερη σελίδα αν ο πραγματικός χρόνος ασφάλι-

σης που αποτυπώνεται, δηλαδή οι μέρες ασφάλισής τους, είναι ο σωστός.

Όπως υποδεικνύεται στη φωτογραφία στο τέλος του παρόντος, θα πρέπει

να αναφέρεται το σύνολο του εργασιακού σας βίου, βάσει του οποίου

συνταξιοδοτηθήκατε. Από κάτω, όπου αναφέρονται οι μέρες εργασίας με

πρόσθετες εισφορές για το ΤΑΠΙΛΤ, θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος που

έχετε διανύσει στην τράπεζα (1 έτος = 300 μέρες ασφάλισης).

Ιδιαίτερα θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους συναδέλφους που

έχουν κάνει εξαγορά χρόνου στρατού. Αν εξαγοράσατε το χρόνο στρατού

την περίοδο που δόθηκε δυνατότητα εξαγοράς του από το ΤΑΠΙΛΤ (δη-

λαδή την περίοδο 1980-1984), αυτό το διάστημα κανονικά θα πρέπει να

συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες εργασίας με πρόσθετες εισφορές.

Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτη-

θέντες προ 13.5.16) να ελέγξετε ένα ενημερωτικό σας σημείωμα από τον Ιού-

νιο 2021 και μετά και όσοι παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα ή έχετε αμφιβολία,

να απευθυνθείτε στο Σύλλογό μας προκειμένου να εξετάσουμε την περί-

πτωσή σας και αν χρειαστεί, να σας καθοδηγήσουμε για τις απαραίτητες

ενέργειες για να αποκατασταθούν τα όποια λάθη.

EΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους παλαιούς συνταξιούχους
(προ 13.5.16) γ ια έλεγχο του χρόνου ασφάλισής τους

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ


