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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ξεκινώντας να γράφω αυτό το σημείωμα προς όλους εσάς, τους συναδέλφους που έχουμε
ζήσει μαζί τόσα πολλά – καλά και κακά, επιτυχίες και αποτυχίες, κοινούς αγώνες αλλά και
έριδες – ομολογώ πως οι λέξεις δε βγαίνουν εύκολα. 
Αλλά αυτήν τη φορά είναι για καλό λόγο… 
Πριν από λίγα χρόνια τα στελέχη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ αποφασίσαμε ότι ο μοναδικός
δρόμος που μπορούσε και έπρεπε να ακολουθήσει ο χώρος της Ιονικής είναι αυτός της
ενότητας. Σε ένα εξαιρετικά δυσχερές περιβάλλον, με μία μαινόμενη κρίση στη χώρα μας
σε όλα τα επίπεδα, ήταν σαφές ότι η επιβίωση του χώρου της Ιονικής θα ήταν δυνατή μόνο
μέσα από μία κοινή, συλλογική, ενιαία και αδιαίρετη πορεία. Κάθε τι άλλο, θα υποβάθμιζε
τις δυνατότητες και την προοπτική του χώρου της Ιονικής.
Εξ αρχής, αυτός ήταν ο μεγάλος μας στόχος και όλες μας οι ενέργειες από την πρώτη
στιγμή αποτελούσαν μέρος του σχεδιασμού μας για να οδηγηθούμε στην ενότητα του
χώρου της Ιονικής. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σας υποσχέθηκε την ενότητα του χώρου μας μέσω
της συγχώνευσης των συλλόγων σε ένα σύλλογο που θα εκφράζει όλες τις συνιστώσες
και τους συναδέλφους της Ιονικής.   
Βέβαια, απρόσμενα εμπόδια και εχθροί βρέθηκαν στο δρόμο μας, αφού κάποιοι – ελάχιστοι
ευτυχώς – δε συμμερίζονταν αυτό το όραμα. Ίσως βέβαια κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί έτσι
σφυρηλατήθηκε με αδάμαστη θέληση η προσπάθεια για τη συγχώνευση των συλλόγων και
ατσαλώθηκε το πανιονικό όραμα για την ενότητα του χώρου μας.
Οι φουρτούνες, οι σκόπελοι, οι ανηφοριές – πείτε όπως θέλετε τα γεγονότα και τους αρνη-
τικούς πρωταγωνιστές τους που έβαζαν φραγμούς στο δρόμο της ενότητας – δε μας πτόη-
σαν ούτε δευτερόλεπτο! Αφουγκραζόμενοι την επιθυμία των συναδέλφων, ήμασταν
αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά σε μία νέα εποχή ενότητας για το χώρο μας.
Και με χαρά και μεγάλη συγκίνηση μπορούμε πλέον να το βροντοφωνάξουμε: 

Ήρθε η ώρα της λύτρωσης για το χώρο της Ιονικής, ήρθε η ώρα της ενότητας
του χώρου μας, ήρθε η ώρα της Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ΣΙ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ !

συνέχεια   σελ. 2

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ ηΗ ι σ χ ύ ς  ε ν  τ η  ε ν ώ σ ε ι  !
Η εποχή της  ενότητας  του  χώρουΗ εποχή  της  ενότητας  του  χώρου

της  Ιον ικής  ε ίνα ι  γεγονός !της  Ιον ικής  ε ίνα ι  γεγονός !

Ε Κ Λ Ο Γ Ε ΣΕ Κ Λ Ο Γ Ε Σ
στο Σύλλογο Συνταξιούχων

Η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ υ ν τ α -
ξ ι ο ύ χ ω ν  α π ο φ ά σ ι σ ε  τ η  δ ι ε ξ α γ ω γ ή  ε κ λ ο γ ώ ν

1  &  2  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ ,  α λ λ ά  κ α ι  τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α
ε π ι σ τ ο λ ι κ ή ς  ψ ή φ ο υ  σ ε  ό λ η  τ η ν  ε π ι κ ρ ά τ ε ι α  

Στηρίζουμε δυναμικά την Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑΙ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ !!

Για πρώτη φορά όλοι οι υποψή-
φιοι προέρχονται από μία παρά-
ταξη - την ΙΟΝΙΚΗΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ -
κάνοντας πράξη την πολυπό-
θητη ενότητα του χώρου μας!

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος : 

Σημαντικά λάθη και παραλείψεις στα
αναδρομικά για τους συνταξιούχους με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης

Κοινή επιστολή και εξώδικο ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ & Συλλόγου Συνταξιούχων
προς τον e-ΕΦΚΑ για να συμμορφωθεί με
τις νόμιμες υποχρεώσεις του

ΣΥΙΛΤΕ : Καταργείται το βαθμολόγιο!

Μετά από τις αναβολές λόγω της
πανδημίας, προσδιορίζονται δικάσιμοι
των ομαδικών αγωγών διεκδίκησης των
απαιτήσεών μας

E-mail στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ
προκειμένου να τερματιστεί το χάος που
έχει δημιουργηθεί στην εξυπηρέτηση
των συναδέλφων μας μετά την ενσωμά-
τωση των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-
ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ

Μετά από επίμονες προσπάθειες της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ επεστράφησαν στο
τέλος Σεπτεμβρίου τα παρανόμως παρακρα-
τηθέντα ποσά του Ν4093/2012 για το ενδε-
κάμηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, στους
συναδέλφους που είχε γίνει τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής τους απόφασης

Ο Αλέκος Πουλαρίκας δεν είναι πια
μαζί μας!

σελ. 6

σελ. 7
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Ιούλιος - Αύγουστος 20212 Ενημέρωση

Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων είμαι βέβαιος ότι θα
αποτελεί στο εξής ένα ορόσημο για τη νέα εποχή του χώρου της Ιονικής. Ένας χώρος
που δυστυχώς έχει δοκιμαστεί την τελευταία 20ετία, αρχικά βέβαια με το ξεπούλημα
της τράπεζας που ουσιαστικά ανέτρεψε τη ζωή χιλιάδων συναδέλφων μας και εν
συνεχεία με τον - για να το θέσω ευγενικά… - αναξιόπιστο τρόπο λειτουργίας του
Συλλόγου Συνταξιούχων διαχρονικά. Αναφέρομαι βέβαια στη διοίκηση Ντίνου, Βέρ-
γου και εν συνεχεία Κολλάτου, που σίγουρα αποτελεί μελανό σημείο για τα τεκται-
νόμενα του συνδικαλισμού στο χώρο της Ιονικής. 
Αυτά όμως είναι πλέον πίσω μας και τα καλύτερα μπροστά μας… Στις επικείμε-
νες εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα,
μία παράταξη – η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - θα εκφράσει το σύνολο των συναδέλφων
και όλοι εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τους καλύτερους συναδέλ-
φους για την εκπροσώπησή σας. Η ομοψυχία και η πολυπόθητη ενότητα στο
χώρο μας γίνεται πραγματικότητα και σίγουρα αυτό είναι μία συγκινητική εξέ-
λιξη για τους απανταχού Ιονικάριους. 
Έτσι, αμέσως μετά το πέρας των εκλογών, θα ξεκινήσει η διαδικασία συγχώνευσης
των συλλόγων μας. Μία επιθυμία που εκφράζει το σύνολο των συναδέλφων, συντα-
ξιούχων και εργαζομένων, της Ιονικής και είναι ένα όραμα ετών που επιτέλους γίνε-
ται πραγματικότητα.
Έστω και καθυστερημένα, θα προχωρήσει η συγχώνευση των συλλόγων που έπρεπε
να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να σπαταληθούν πάνω από 1
εκατ. ευρώ που θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για θέματα της Ιονικής Οικογένειας.
Κάλλιο αργά πάρα ποτέ, όπως λέει και ο λαός μας… 

Όλοι επομένως αφήνουμε ένα αποτύπωμα περνώντας από τη ζωή και το συνδικα-
λισμό και σε όλους εσάς εναπόκειται πλέον να αξιολογήσετε ποιοι πορεύθηκαν με
τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους της Ιονικής, ποιοι αδιαφόρησαν, αλλά
και ποιοι ελάχιστοι υπονόμευσαν τις αρχές τους συνδικαλισμού και του χώρου της
Ιονικής. Πλέον, είναι βέβαιο ότι τους γνωρίζετε. 
Άλλωστε, από το 2000 που ξεπουλήθηκε η Ιονική Τράπεζα μέχρι σήμερα, η παράταξή
μας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της, αφού στα πέτρινα χρόνια που δοκιμάστηκαν
οι αντοχές όλων των συναδέλφων, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ υπήρξε η ασπίδα που απέ-
κρουσε τις απανωτές επιθέσεις της τράπεζας και ο θεματοφύλακας των δικαιωμά-
των και των συμφερόντων όλων των προερχομένων από την Ιονική συναδέλφων,
εργαζομένων και συνταξιούχων. 
Σίγουρα τα τελευταία 22 χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πώληση της Ιονικής Τράπεζας,
ήταν αυτά που χαλύβδωσαν και δυνάμωσαν τη δράση μας. Ήταν τα πέτρινα χρόνια
που η εργοδοσία και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός χτύπησαν ανελέητα το χώρο μας
και αλλοτρίωσαν συνειδήσεις. Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένοι συνάδελφοι ανάμεσά μας
που ηρωικά κράτησαν ψηλά την τιμή, την υπόληψη και την αξιοπρέπεια της Ιονικής
Οικογένειας και κατόρθωσαν σήμερα να υφίσταται στην πιο δυναμική μορφή της η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που δημιουργεί την προοπτική και την ελπίδα ότι σύντομα, μετά
τις εκλογές και τις διαδικασίες συγχώνευσης των συλλόγων, οι συνάδελφοι θα έχουν
να περιμένουν πολλά από τον ενιαίο σύλλογο στο χώρο της Ιονικής. 
Το μυστικό της επιτυχημένης λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς μας βρίσκεται
στην αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα, τη συνοχή και τη σύνθεση που έχουμε κα-
τορθώσει, αφού έχουμε αφήσει στην άκρη τις προσωπικές, ιδεολογικές μας επιλογές
και έχουμε προτάξει το συμφέρον του χώρου και των συναδέλφων της Ιονικής,
έχοντας την Ενότητα ως το θεμέλιο λίθο των προσπάθειών μας. 
Όλοι έχουμε τις απόψεις μας, προερχόμαστε από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώ-
ρους, αλλά στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συγκλίνουμε στην προτεραιότητα που δίνουμε
στην προστασία των συμφερόντων των Ιονικάριων. 
Σίγουρα, όσοι πιστεύουμε στην Ιονική Ψυχή, την Ιονική Οικογένεια, είμαστε όλοι
αυτοί που δώσαμε μάχες και πετύχαμε σημαντικές νίκες. Θα αναφερθώ επιγραμμα-
τικά στις μεγαλύτερες και πιο καθοριστικές : 

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν η ίδια η γέννηση του Συλλόγου της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ! Κι αυτό γιατί όταν ελήφθη αυτή η απόφαση, είχε αρχίσει να διαφαί-
νεται πολύ σοβαρός ο κίνδυνος να χαθούν τα περιουσιακά στοιχεία των Ιονικά-
ριων, τα οποία εποφθαλμιούσαν επιφανείς εχθροί του χώρου της Ιονικής.
Τότε και… κόντρα σε όλες τις προβλέψεις που μιλούσαν για ένα αδύνατο εγχεί-
ρημα, προχωρήσαμε στη δημιουργία του «Συλλόγου Εργαζομένων και Συντα-
ξιούχων της Ιονικής Τράπεζας – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», στον οποίο
μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν δημιουργήσει οι Ιονικάριοι
μέσα στα χρόνια, εξουδετερώνοντας οριστικά την έξωθεν απειλή. (Υπενθυμίζω
ότι τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνευαν από τη συνεχή αποχώρηση των εργα-
ζομένων της Ιονικής είτε με εθελούσιες εξόδους είτε με συνταξιοδότηση, με απο-
τέλεσμα τον περιορισμό της δύναμης των μελών του Συλλόγου Εργαζομένων
(ΣΥΙΛΤΕ), ενώ δεν μπορούσαν να μεταβιβαστούν στο Σύλλογο Συνταξιούχων,
αφού αυτά είχαν δημιουργηθεί από εργαζόμενους και μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν
αδύνατη νομικά και πρακτικά. Για αυτό και ήταν επιβεβλημένη η δημιουργία του
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)
Η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με το καταστατικό του όταν η τράπεζα επιδίωξε
να το βάλει με απλούς όρους δύο φορές, είναι έργο και επιτυχία της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ. (Σε αυτό το σημείο οφείλω να μνημονεύσω την καθοριστική συμβολή
σε αυτήν την επιτυχία του αείμνηστου φίλου μου και τότε Υφυπουργού Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Ροβέρτου Σπυρόπουλου, που ένα μήνα πριν ολοκληρωθεί η
θητεία της τότε κυβέρνησης, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να υλοποιηθεί αυτή η
μεγάλη κατάκτηση για τους συνταξιούχους και εργαζόμενους της Ιονικής)
Οι καταλογισμοί σε βάρος της τράπεζας για εισφορές παρελθόντων ετών ύψους
39,8 εκατ. ευρώ που έγιναν με πρωτοβουλία του τότε διευθυντή του ταμείου
μας και νυν Γενικού Γραμματέα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΤΗΑΣ, συνάδελφου Νίκου
Αλεξόπουλου και ψηφίστηκαν από τον τότε Πρόεδρο του ΤΑΠΙΛΤ και νυν Πρό-
εδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων συνάδελφο Νίκο Κάβουρα και από το μέλος
του Δ.Σ. Συλλόγου Συνταξιούχων συνάδελφο Γιάννη Χρυσικό και εμένα. Επί-
σης, τα ίδια ισχύουν και για τους καταλογισμούς των περίπου 25 εκατ. ευρώ που
κάναμε ένα μαραθώνιο δικαστικό αγώνα με αντίπαλο την τράπεζα, η οποία
έφτασε μέχρι το ΣτΕ και αποχώρησε ηττημένη, ώστε τα χρήματα αυτά να μπουν
στο ταμείο μας, πάλι με τις πρωτοβουλία των συναδέλφων που ανέφερα προ-
ηγουμένως. 
Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη των επιτυχιών μας ήταν όταν όλη η Ελλάδα
αγωνιούσε για μείωση των συντάξεων με το λεγόμενο Νόμο Κατρούγκαλου,
εμείς, έχοντας αναλύσει τις διατάξεις του νόμου με το ασφαλιστικό μας επιτελείο,
από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι όχι μόνο δε θα μειώνονταν οι συντάξεις μας,
αλλά θα αυξάνονταν λόγω του αυξημένου ασφάλιστρου που δίναμε οι Ιονικάριοι
– όπως και έγινε. Έχοντας τη συνδρομή των ασφαλιστικών μας συμβούλων
Νίκου Αλεξόπουλου και Μαρίας Φιλιποππούλου και τη σύνταξη ενός εμπερι-
στατωμένου υπομνήματος με πλήρη στοιχεία από τον Γιώργο Κουτρουμάνη και
το συνάδελφο Αλεξόπουλο, απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές (αφήνοντας
άναυδα τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ αφού δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μία συν-
δικαλιστική οργάνωση είχε τόσο ενδελεχή στοιχεία και ικανότητες υπολογισμού
και αρχικά θεώρησαν ότι ήμασταν ασφαλιστικό ταμείο…), ενώ βέβαια έγινε δεκτό
από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι συντάξεις
στη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων συναδέλφων. Αυτή η τεράστια

επιτυχία είναι έργο και προσφορά της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε όλους τους συνα-
δέλφους. 
Να υπενθυμίσω ότι τότε, όταν αγωνιζόμασταν για τις αυξήσεις που εν τέλει έλα-
βαν οι συνταξιούχοι συνάδελφοι, ο κ. Κολλάτος έθετε θέμα στο Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων προκειμένου να πάρει απόφαση να καταδικάσει τις ενέργειες τις
δικές μου και του συνάδελφου Αλεξόπουλου! Μάλιστα μας χαρακτήριζε ριψάσπι-
δες και μηδίσαντες που δεν είχαμε συμπαραταχθεί με την ΑΓΣΣΕ για να διεκδική-
σουμε την ανατροπή του νόμου. Για να καταλάβετε ποιοι είχαν τις τύχες του
Συλλόγου Συνταξιούχων τα προηγούμενα χρόνια…
Άλλωστε, όλοι μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση για τις παρεμβάσεις και διεκδική-
σεις μας, ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά ζητήματα που ως αποτέλεσμα των προσπα-
θειών της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις των συντάξεων των
συναδέλφων, με πιο πρόσφατες τις ομαδικές αγωγές για να επανυπολογιστούν οι
συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων με τις πάσης φύσεως αποδοχές, αλλά και
το σπουδαιότερο, ότι χάρη στη γνώση και την παρατηρητικότητα της Μαρίας
Φιλιπποπούλου στηριχτήκαμε σε μία παλιά εγκύκλιο του ΙΚΑ και πολλοί συνά-
δελφοι που πήραν την απόφαση συνταξιοδότησής τους μετά το Μάιο του 2016
τους δώσαμε την ευκαιρία να κάνουν ανάκληση της αποφάσεως, ώστε να επα-
νυπολογιστεί η σύνταξή τους με το νέο τρόπο, με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλες
αυξήσεις και βεβαίως σημαντικά αναδρομικά. 
Προσωπικά μάλιστα, αισθάνομαι ιδιαίτερα δικαιωμένος για τους πολυετείς δικα-
στικούς αγώνες εναντίον της τράπεζας και τη στήριξη που παρείχαμε σε συνα-
δέλφους που διεκδικούσαν μέσω της δικαστικής οδού υποθέσεις που τους είχαν
καταγγελθεί αδίκως οι συμβάσεις εργασίας τους, που είχαν υποστεί βλαπτική με-
ταβολή, που είχαν απαλειφθεί από τις προαγωγές, που η τράπεζα δεν τους απέ-
διδε ούτε καν τη νόμιμη αποζημίωση του Νόμου 2112. Γράψαμε ιστορία με
περισσότερες από 2.000 αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων και σε βάρος της
τράπεζας και στις περισσότερες από αυτές είχα την τιμή να καταθέσω μάρτυρας
στο δικαστήριο, ενώ και στις υπόλοιπες συμμετείχα με ένορκες καταθέσεις, κάτι
που βεβαίως ήταν δικαίωση για το σύλλογο, αλλά και για μένα προσωπικά και τη
συνδικαλιστική μου πορεία.

Η αλήθεια είναι ότι ένα ολόκληρο τεύχος της εφημερίδας μας δε φτάνει για να ανα-
λυθούν οι ενέργειες, οι παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
τα τελευταία χρόνια…
Θα ήθελα όμως τελειώνοντας, να αναφερθώ σε ένα θέμα που είχαμε απέναντί μας
πάντοτε την τράπεζα και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Άλωσαν το ταμείο μας και κατέστρεψαν τις συντάξεις μας. Εμείς εδώ και χρόνια
έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η λύση είναι η ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ και μάλιστα πλέον έχουμε
την υποστήριξη και άλλων συνταξιουχικών οργανώσεων με ασφαλισμένα μέλη στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει κάνει έναν τεράστιο αγώνα σε συνδικαλιστικό
και δικαστικό επίπεδο. 
Βρισκόμαστε πιστεύω στην τελική φάση του δράματος αφού μετά τη μηνυτήρια ανα-
φορά που υποβάλαμε εγώ και ο συνάδελφος Αλεξόπουλος, έχει κατατεθεί εισαγγελική
πρόταση με την οποία ζητείται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμ-
φθούν σε δίκη οι εμπλεκόμενοι στη σκανδαλώδη, καταστροφική επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, που εξαϋλωσε το 1/3 των αποθεματικών
του ταμείου μας και το 1/2 της ρευστότητάς του. Πιστεύουμε πλέον ότι οι υπεύθυνοι
θα κληθούν σύντομα να πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους για την τερά-
στια ζημία που προκάλεσαν στο επικουρικό μας ταμείο και τους ασφαλισμένους του. 
Αμέσως μετά τη συγκρότηση του εκλεγμένου Δ.Σ. και ταυτόχρονα με την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών για τη συγχώνευση των συλλόγων, το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
πρέπει να τεθεί σε άμεση προτεραιότητα. Ένα θέμα που θα είχε βρει τη λύση του
όταν εντάχθηκε το ταμείο επικουρικής ασφάλισης της Εθνικής, το ΛΕΠΕΤΕ, στο
ΕΤΕΑΕΠ, αλλά δυστυχώς η καταστροφική διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εμπόδισε την
ένταξη του επικουρικού μας ταμείου  στο ΕΤΕΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι είχαμε ήδη
συμφωνήσει με το Υπουργείο.

Συνάδελφισσες και Συνάδελφοι, 
Χάθηκαν πολλά χρόνια, εμπλακήκαμε άθελά μας σε ανούσιες διενέξεις, σπαταλήθη-
καν από διάφορους «γνωστούς – άγνωστους» πάνω από 1 εκατ. ευρώ με τα οποία
σίγουρα θα είχαμε δώσει λύσεις σε ακόμα περισσότερα θέματα που απασχολούν
τους συναδέλφους μας και θα είχαμε πετύχει κι άλλες σημαντικές νίκες.
Η ώρα της λύτρωσης όμως έφτασε! Αμέσως μετά τη συγκρότηση διοίκησης στο
Σύλλογο Συνταξιούχων και την κοινή πορεία των δύο συλλόγων, θα έχουμε πολλές
εκπλήξεις και ήδη από τώρα κάνουμε τεράστια προσπάθεια να γίνει πράξη ένα με-
γάλο όραμα των συνταξιούχων της Ιονικής για τη δημιουργία γηροκομείου, που πι-
στεύουμε ότι πρόκειται για μία πρωτοποριακή ενέργεια από ένα συνδικαλιστικό
σωματείο στην Ελλάδα. 
Τέλος, μία προσπάθεια που ακουμπά τη ζωή μας, γιατί έχουμε ζήσει τα περισσότερα
χρόνια στην τράπεζα, έχει να κάνει με τη μελοποίηση των στίχων του ύμνου της Ιο-
νικής που έχει γράψει η Σοφία Μαρωνίδη, πρέσβειρα πολιτισμού της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ και σύζυγος του συνάδελφου Γιώργου Μαρωνίδη. Η μελοποίηση και
εκτέλεση του ύμνου θα γίνει από τη χορωδία «Μάντζαρος» της Κέρκυρας ώστε η
αρχαιότερη ελληνική τράπεζα που κάποιοι την ξεπούλησαν σε μία νύκτα με αδια-
φανείς διαδικασίες και οι εργαζόμενοί της, να έχουν το δικό τους ύμνο που θα μείνει
για πάντα στην καρδιά μας. 

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κράτησε ζωντανή τη μνήμη της Ιονικής Τράπεζας
όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι εσείς που πορευτήκατε μαζί μας αυτά τα
δύσκολα χρόνια, είστε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ! Επομένως, όλοι μαζί κρα-
τάμε ακόμα ζωντανή τη φλόγα της Ιονικής!

Μία Τράπεζα - Ένας Ενιαίος Χώρος - 
Ε Ν Α Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  !Ε Ν Α Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  !

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Η διακηρυγμένη, βασική μας επιδίωξη για την πολυπόθητη
από τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων μας ενότητα
του χώρου μας ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί και να παγιωθεί με
τη συγχώνευση των Συλλόγων μας (Σύλλογος Συνταξιούχων Ιο-
νικής και Λαϊκής Τράπεζας & ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ). Αμέσως μετά
την ολοκλήρωση των εκλογών στο Σύλλογο Συνταξιούχων, τα αι-
ρετά Δ.Σ. των Συλλόγων του χώρου μας θα προχωρήσουν με ομο-
ψυχία στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες ώστε να γίνει
πραγματικότητα ο διαχρονικός, μεγάλος στόχος της δημιουργίας
ενός ενιαίου και δυναμικού μετώπου στο χώρο της Ιονικής!

ΛΥΤΡΩΣΗ!

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “Ασπίδα” του χώρου της Ιονικής

Σήμανε  η  νέα  εποχή
συνέχεια από σελ. 1
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Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας (Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη») η Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου Συνταξιούχων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγινε αναλυτικά ο διοικητικός και οικονο-
μικός απολογισμός της διορισμένης προσωρινής διοίκησης, ενώ αντίθετα
δεν εμφανίστηκε δυστυχώς κανένας εκπρόσωπος του προεδρείου της δι-
οίκησης περιόδου Ιουλίου 2017 – Ιουνίου 2020 προκειμένου να κάνει τον
απολογισμό της εν λόγω θητείας. Βεβαίως, αισθανόμαστε ότι η αδιαφορία
για τις επίσημες διαδικασίες του Συλλόγου Συνταξιούχων πρόκειται για μία
πλήρως ανεύθυνη στάση, η οποία εκδηλώθηκε με την απουσία οποιουδή-
ποτε μέλους του προηγούμενου προεδρείου και είναι μία ακόμα ένδειξη
για τον αναξιόπιστο και αναποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο λειτούργη-
σαν και διοίκησαν το Σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας τους...
Οι συνάδελφοι ενέκριναν ομόφωνα το διοικητικό και οικονομικό απολογι-
σμό της διορισμένης προσωρινής διοίκησης, ενώ αντίθετα καταψήφισαν
ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό της διοίκησης περιόδου Ιουλίου 2017
- Ιουνίου 2020. 
Σας παρουσιάζουμε τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διοίκηση
της περιόδου Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2020 και της προσωρινής διοίκησης
της περιόδου Ιουλίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021. 

Ο ι Ε κ θ έ σ ε ι ς  Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  π ο υ
π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν  σ τ η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ο υ

Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν  γ ι α  τ η  δ ι ο ί κ η σ η
π ε ρ ι ό δ ο υ  Ι ο ύ λ ι ο ς  2 0 1 7  -  Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 2 0  κ α ι

τ η ν  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  δ ι ο ί κ η σ η  π ε ρ ι ό δ ο υ  Ι ο ύ λ ι ο ς
2 0 2 0  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 2 1
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Τ
ην Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
(Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη») η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων.

Ήταν η πρώτη διαδικασία Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συναντηθήκαμε ξανά με τους
συναδέλφους μας και όλα κύλησαν ομαλά.

Βεβαίως, η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη προσήλωση στα υγειονομικά
μέτρα και πρωτόκολλα προκειμένου να αισθανόμαστε και να είμαστε όλοι υγι-
είς και ασφαλείς.

Στο πλαίσιο της επιστροφής σε μία κανονικότητα λειτουργίας του Συλλόγου
Συνταξιούχων, το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλο-
γών την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου. Λόγω της πανδημίας η Γενική
Συνέλευση αποφάσισε η επιστολική ψήφος να επεκταθεί στο σύνολο της επι-
κράτειας (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), προκειμένου να αποφευχθούν
ο συνωστισμός και οι άσκοπες μετακινήσεις.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πήραν το λόγο τα στελέχη της παράταξης

«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και τόνισαν ότι πρώτος στόχος αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση των εκλογών είναι βεβαίως η κοινή επιθυμία των απανταχού Ιονικά-
ριων για τη συγχώνευση των Συλλόγων του χώρου μας, ώστε να δημιουργηθεί
ένας ενιαίος και δυναμικός σύλλογος που θα αντιπροσωπεύει και προωθεί τα
συμφέροντά μας και θα υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματά μας!

Βεβαίως, δε θα μείνουν πίσω όλα τα θέματα που απασχολούν την Ιονική Οι-
κογένεια, ασφαλιστικά, εργασιακά, το μεγάλο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που πι-
στεύουμε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο μετά από τις πολυετείς
προσπάθειες του Συλλόγου μας, αλλά και οι πολιτιστικές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες, όπως η δημιουργία ενός Ύμνου της Ιονικής, αλλά και το μεγάλο
όραμα ενός γηροκομείου για τους συναδέλφους!

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και γιατί η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει απο-
δείξει μέσα σε αυτά τα ομολογουμένως δύσκολα χρόνια ότι μπορεί να υπερα-
σπιστεί αποτελεσματικά τα δικαιώματα και να προωθήσει τα συμφέροντα των
συναδέλφων, αλλά και γιατί διακηρύσσει από την πρώτη μέρα την αναγκαιό-
τητα για την ενότητα του χώρου μας μέσω της συγχώνευσης των
Συλλόγων, στηρίζουμε όλοι μαζικά και δυναμικά την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στις
επικείμενες εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων!

Συναδέλφισσες-οι,

Περίπου 2 χρόνια μετά από την πανδημία του κορωνοϊού, οι ζωές όλων έχουν
επηρεαστεί δραστικά. Η πανδημία έχει παγκόσμιες συνέπειες, αφήνει πίσω
της εκατομμύρια θύματα, προκάλεσε ανατροπές στην καθημερινότητά μας.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και παρά τις αντίξοες συνθήκες, δεν σταμάτησε στιγμή όλο
αυτό το διάστημα (ακόμα και με προσωπικές θυσίες των μελών της διοίκησης) να
βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους, αντιμετωπίζοντας όλα τα εργασιακά και
ασφαλιστικά ζητήματα που προέκυψαν.
Άλλωστε, από το 2000 που ξεπουλήθηκε η Ιονική Τράπεζα μέχρι σήμερα, η πα-
ράταξή μας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της, αφού στα πέτρινα χρόνια που δοκι-
μάστηκαν οι αντοχές όλων των συναδέλφων, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ υπήρξε η
ασπίδα που απέκρουσε τις απανωτές επιθέσεις της τράπεζας και ο θεματοφύλα-
κας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προερχομένων από την Ιο-
νική συναδέλφων, εργαζομένων και συνταξιούχων.
Το μυστικό της επιτυχημένης λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς μας βρίσκεται
στην αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα, τη συνοχή και τη σύνθεση που έχουμε
κατορθώσει, αφού έχουμε αφήσει στην άκρη τις προσωπικές, ιδεολογικές μας επι-
λογές και έχουμε προτάξει το συμφέρον του χώρου και των συναδέλφων της Ιονι-
κής, έχοντας την Ενότητα ως το θεμέλιο λίθο των προσπάθειών μας.
Για αυτό και αντέξαμε τη μεγάλη περίοδο σύγκρουσής μας με την τράπεζα, όταν
είχαμε απέναντί μας τους πανίσχυρους μηχανισμούς της και τον εργοδοτικό συν-
δικαλισμό. Αντέξαμε και νικήσαμε, έχοντας ως αδιάψευστη απόδειξη τις περίπου
2.000 αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων μας σε βάρος της τράπεζας με τη στήριξη
του Συλλόγου μας όλα αυτά τα χρόνια. 
Η διακηρυγμένη, βασική μας επιδίωξη είναι η πολυπόθητη από τη συντριπτική
πλειονότητα των συναδέλφων μας ενότητα του χώρου μας να ολοκληρωθεί και να
παγιωθεί με τη συγχώνευση των Συλλόγων μας (Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής
και Λαϊκής Τράπεζας & ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
εκλογών στο Σύλλογο Συνταξιούχων, τα αιρετά Δ.Σ. των Συλλόγων του χώρου μας
θα προχωρήσουν με ομοψυχία στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες ώστε
να γίνει πραγματικότητα ο διαχρονικός, μεγάλος στόχος της δημιουργίας ενός ενι-
αίου και δυναμικού μετώπου στο χώρο της Ιονικής!
Η πανδημία μπορεί να καθυστέρησε τις εξελίξεις, αλλά παρά τις δυσκολίες, πλέον
έχουμε μπει στην τελική ευθεία και έχουμε χρέος να στηρίξουμε αυτόν το ση-
μαντικό στόχο για να οδηγήσουμε την Ιονική Οικογένεια στη νέα εποχή.
Όλοι εμείς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ζητάμε από τους συναδέλφους να κρίνουν και
να αξιολογήσουν την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια. Κατά πόσον υπήρξαμε συνε-
πείς στις δεσμεύσεις μας και ειλικρινείς απέναντί τους. Κατά πόσον προσπαθούσαμε
πάντα, με όλες μας τις δυνάμεις, για το καλύτερο δυνατόν, στηρίζοντας τους συνα-
δέλφους, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα του χώρου της Ιονικής.
Όσοι πιστεύετε ότι έχουμε περάσει τις εξετάσεις που έχουμε δώσει όλα αυτά τα
χρόνια και ενώπιον της μεγάλης πρόκλησης της επίτευξης της ενότητας του χώρου
μας και καθώς ακόμα είναι πολλά τα ανοικτά μέτωπα (διάσωση επικουρικής

σύνταξης, απόδοση πλήρους εφάπαξ, ασφαλιστικές διεκδικήσεις, όραμα δημι-

ουργίας γηροκομείου κ.ά.), θέλουμε εμπράκτως τη στήριξή σας ώστε στις επικεί-
μενες εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων να διατρανωθεί η δυναμική της παρά-
ταξής μας, προκειμένου να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στους στόχους και τις
διεκδικήσεις μας.
Είναι αλήθεια ότι ο χώρος μας δοκιμάστηκε από ανθρώπους και συμπεριφορές
που υποβίβασαν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα και άφησαν πίσω
τους ανοιχτές πληγές σε ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης συγκεκριμένων πε-
ριόδων. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, είναι αναγκαίο να κλεί-
σουν πρώτα αυτές οι πληγές. Η παράταξή μας δεν είναι διατεθειμένη να
παραγράψει, ούτε να παραπέμψει στις καλένδες τα φαινόμενα και τους υπεύθυ-
νους που κράτησαν αλυσοδεμένο το χώρο μας επί σειρά ετών.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας και ως το καλύτερο εχέγγυο για το μέλλον του χώρου
μας εν όψει της συγχώνευσης των συλλόγων, να μην υπάρχει καμία σκιά και να
ξεκινήσουμε τη νέα εποχή υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Και σε αυτό, θα εί-
μαστε ασυμβίβαστοι.
Για να κατορθώσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και ενώ επιτέλους στο Σύλ-
λογο Συνταξιούχων έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την ομαλή μετάβασή
του σε μία περίοδο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, είναι απαραίτητο να στε-
λεχωθεί από συναδέλφους με ικανότητες, εμπειρίες και διάθεση να προσφέρουν.
Τα τελευταία δύσκολα, λόγω και της συνεχιζόμενης κρίσης, χρόνια, πιστεύουμε ότι
έχει καταστεί σαφές πως οι εκπρόσωποι της παράταξης ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων ήταν οι μόνοι που υπερασπί-
στηκαν τη διαφάνεια λειτουργίας του Συλλόγου, αλλά και στάθηκαν επάξια δίπλα
στους συναδέλφους, προσπαθώντας να δώσουν λύση στα σοβαρά θέματα που
τους απασχόλησαν, έχοντας απτά αποτελέσματα προς όφελος όλων των συνα-
δέλφων της Ιονικής.
Συνεπώς, στηρίζουμε την παράταξη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και τους εκ-
προσώπους της γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν οι βασικοί παρά-
γοντες και συντελεστές της ενότητας του χώρου μας και της επιτυχημένης
αντιμετώπισης των θεμάτων που μας απασχολούν, προκειμένου να υλοποι-
ηθούν οι στόχοι της μεγάλης Ιονικής Οικογένειας.
Επιδίωξή μας είναι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ να έχει την καθολική αποδοχή της
Ιονικής Οικογένειας!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, από όλες τις διαφορετικές παρατάξεις,
τάσεις και απόψεις, να συμπορευτούν με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προκειμένου
να αντιπροσωπεύει πραγματικά το σύνολο του χώρου της Ιονικής!

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Συνταξιούχων αποφάσισε τη διεξα-
γωγή εκλογών 1 & 2 Δεκεμβρίου,

αλλά και τη δυνατότητα επιστολικής
ψήφου σε όλη την επικράτεια 

–  –  Στηρίζουμε δυναμικά την Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑΙ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ !!

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Στ η ρ ί ζο υ μ ε  το υ ς  υ πο ψ ή φ ι ο υ ς  τ η ς  πα ρ ά τα ξ η ς

« Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α »« Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α » σ το  Σ ύ λ λο γ ο  Σ υ ν τα ξ ι ο ύ χω ν

To Πανιονικό Κάλεσμα που απευθύναμε βρήκε συγκινητική
ανταπόκριση στους συναδέλφους. Τη ΔΙΑΚΗρυΞΗ υπέγραψαν
1.000 συνάδελφοι (τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην

ιστοσελίδα του Συλλόγου μας), αποδεικνύοντας ότι η νέα
εποχή του χώρου της Ιονικής έχει ήδη ξεκινήσει.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ!



Ιούλιος - Αύγουστος 2021 5Ενημέρωση 5Ενημέρωση

“ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 01 & 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
5. ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8. ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ

10. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΠΟΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ( ΜΑΚΗΣ)
12. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

13. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
18. ΦΕΡΧΑΤ ΡΑΜΑΔΑΝ
19. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
20. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βάζετε μέχρι 9 σταυρούς, 
όσοι και εκλέγονται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
3. ΒΑΣΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9. ΙΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΚΑΝΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ
11. ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

12. ΚΟΝΟΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
17. ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βάζετε μέχρι 3 σταυρούς, 
όσοι και εκλέγονται.

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΤΟΕ)
1. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
2. ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
8. ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
9. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
12. ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
14. ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
15. ΒΟΤΣΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
16. ΒΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
17. ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
22. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
24. ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29. ΓΥΦΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30. ΔΑΒΛΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
31. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
33. ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
34. ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
36. ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
38. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
39. ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΑΝΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ
41. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
43. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44. ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45. ΚΟΝΟΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
46. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
50. ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

52. ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
53. ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
54. ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
55. ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
56. ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ
57. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
58. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
59. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60. ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
61. ΜΠΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
62. ΜΠΟΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
63. ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
64. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
65. ΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
66. ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
67. ΞΥΛΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
68. ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
69. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
70. ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
71. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
72. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73. ΠΑΠΑΣΑΡΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
74. ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
75. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
76. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
77. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78. ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
79. ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
80. ΣΚΟΥΦΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
81. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
82. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
83. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
84. ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
85. ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
86. ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
87. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
88. ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
89. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
90. ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
91. ΦΕΡΧΑΤ ΡΑΜΑΔΑΝ
92. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
93. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
94. ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ)
95. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
96. ΧΑΛΚΙΑ ΚΟΥΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
97. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
98. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
99. ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

100. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Βάζετε μέχρι 23 σταυρούς, 
όσοι και εκλέγονται.

Η αφετηρία της νέας εποχής για το
χώρο της Ιονικής : Ανακηρύχθηκαν
οι υποψήφιοι των αρχαιρεσιών στο
Σύλλογο Συνταξιούχων
Όλοι  οι  συνάδελφοι  εκπροσω-
πούνται  από μία παράταξη,  την
« Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ » , υλοποιώντας
την πολυπόθητη ενότητα του χώρου μας!

Ο
λοκληρώθηκε η διαδικασία ανακήρυξης των υποψηφίων των

αρχαιρεσιών του Συλλόγου Συνταξιούχων. Η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑ» κατέθεσε το ψηφοδέλτιό της και έτσι οι υποψήφιοι της

παράταξής μας θα συμμετάσχουν στις εκλογές.

H ανακήρυξη των υποψηφίων αποτέλεσε μία σημαδιακή εξέλιξη

για το χώρο της Ιονικής, αφού για πρώτη φορά μετά από περίπου

μισό αιώνα, οι συνάδελφοί μας θα εκπροσωπηθούν στις εκλογές

και συνεπώς στα όργανα του Συλλόγου Συνταξιούχων από μία πα-

ράταξη, την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ!

Για όλους εμάς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αυτή η εξέλιξη είναι μία μεγάλη

δικαίωση και η αφετηρία της πραγματοποίησης του οράματος της πο-

λυπόθητης ενότητας του χώρου της Ιονικής, η οποία αποτελεί τον

ύψιστο και διακηρυγμένο εδώ και χρόνια στόχο της παράταξής μας!

Επιπλέον, είναι μία μεγάλη δικαίωση των προσπαθειών που καταβά-

λαμε για τον καταρτισμό ενός ψηφοδελτίου σύνθεσης και Ιονικής αλ-

ληλεγγύης, ώστε να περιλαμβάνει συναδέλφους από διαφορετικές

αφετηρίες και ιδεολογικούς χώρους και συχνά διαφορετικές απόψεις,

που όμως όλοι τα παραμέρισαν προκειμένου να συμμετάσχουν στο

ψηφοδέλτιό μας, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενότητα του χώρου

μας και βεβαίως την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των συναδέλ-

φων και την αποτελεσματική διεκδίκηση των συμφερόντων και δι-

καιωμάτων μας μέσα από έναν ενιαίο, δυναμικό Σύλλογο.

Στο ψηφοδέλτιο της παράταξής μας (βλ. δίπλα) θα έχετε τη δυνατό-

τητα να επιλέξετε πραγματικά άξιους συναδέλφους που έχουν ικανό-

τητες, εμπειρία, αλλά και όρεξη και μεράκι για να ασχοληθούν με την

καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου, την αποτελεσματικότητά του

και βεβαίως προκειμένου να φέρουν εις πέρας την πολυπόθητη από

τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων ενότητα του χώρου

μας μέσω της ενοποίησης των συλλόγων μας.

Συνεπώς, στηρίζουμε όλοι την παράταξη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και

τους εκπροσώπους της γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν οι βα-

σικοί παράγοντες και συντελεστές της ενότητας του χώρου μας και της

επιτυχημένης αντιμετώπισης των θεμάτων που μας απασχολούν, προ-

κειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της μεγάλης Ιονικής Οικογένειας.

*** Σημειώνουμε ότι λόγω της πανδημίας και προκειμένου να

αποφευχθεί ο συνωστισμός και να δοθεί η δυνατότητα σε όλα

τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων να ασκήσουν το εκλογικό

τους δικαίωμα, η Γενική Συνέλευση της 27ης Οκτωβρίου 2021

αποφάσισε για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Συνταξιούχων η

επιστολική ψήφος να επεκταθεί στο σύνολο της επικράτειας

(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

*** Επειδή συχνά στα ΕΛΤΑ παρουσιάζονται καθυστερήσεις, σας

προτρέπουμε αμέσως μόλις λάβετε το φάκελο ψηφοφορίας, να

ακολουθήσετε τις οδηγίες και να ταχυδρομήστε άμεσα τo φά-

κελο με την ψήφο σας προκειμένου να την παραλάβει έγκαιρα η

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων.

*** Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος του Συλλόγου

Συνταξιούχων επιθυμεί να ψηφίσει με φυσική παρουσία, θα έχει

τη δυνατότητα να το κάνει στα γραφεία του Συλλόγου (οδός

Πανεπιστημίου 38, 5ος όροφος), την Τετάρτη 1 & την Πέμπτη 2

Δεκεμβρίου, ώρες 09:00 π.μ.– 17:00 μ.μ..

*** Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να

επικοινωνήσετε με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα γρα-

φεία του Συλλόγου Συνταξιούχων, στο σταθερό τηλ. 2103615765

ή στο κινητό τηλ. 6976270513 του μέλους της Εφορευτικής Επι-

τροπής συναδέλφισσας Φωτεινής Αναστασοπούλου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου
Συνταξιούχων να συμπορευτούν με την Ι ΟΝ Ι ΚΗ ΕΝ ΟΤΗΤΑΙ ΟΝ Ι ΚΗ ΕΝ ΟΤΗΤΑ

και να συμμετάσχουν στις εκλογές προκειμένου να 
εκφραστεί η πλειοψηφία του χώρου μας  
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Σημαντικά λάθη και παραλείψεις στα αναδρομικά, αλλά και
στην ηλεκτρονική ενημερωτική πλατφόρμα 
Επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά η υπολειτουργία του e-ΕΦΚΑ

Συνάδελφοι,

Τ
ην Τετάρτη 29.9.21, πιστώθηκαν τα αναδρομικά των παλαιών συνταξιού-
χων (συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφά-
λισης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν4670/2020. Σας υπενθυμίζουμε

ότι τα αναδρομικά αυτά ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά από αλ-
λεπάλληλες εξαγγελίες, ανακοινώσεις και αναβολές, επιτέλους, περίπου 2 χρόνια
μετά από την έναρξη ισχύος του Νόμου, πιστώθηκαν στους δικαιούχους.

Δυστυχώς όμως, για πολλοστή φορά σε μία τέτοια διαδικασία, διαπιστώθηκαν
σημαντικά λάθη και παραλείψεις, που επιβεβαιώνουν όσα έχουμε επισημάνει
επανειλημμένα για την υπολειτουργία συνολικά του e-ΕΦΚΑ.

Οι συνταξιούχοι που ανέμεναν αναδρομικά στις 29.9.21 είναι όλοι όσοι έχουν
πάνω από 30 έτη ασφάλισης, έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το Μάιο του 2016 και
διατηρούσαν μικρή ή μηδενική ή αρνητική προσωπική διαφορά, όπως συμβαίνει
με τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ. Τα ανα-
δρομικά των νέων συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντες μετά τις 13.5.16) είχαν πι-
στωθεί στην πλειονότητα των συνταξιούχων από τα τέλη Ιουλίου. Βεβαίως και στην
περίπτωση των νέων συνταξιούχων είχαν υπάρξει αντίστοιχα λάθη και παραλείψεις,
τα οποία μάλιστα ακόμα δεν έχουν διορθωθεί.

Έχοντας έρθει σε επικοινωνία με πάρα πολλούς συναδέλφους μας δικαιούχους και
σύμφωνα με όσα μπορούν να υπολογίσουν οι έμπειροι, απόλυτα καταρτισμένοι και
εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι – τους οποίους ευχαριστούμε για τη
συνεισφορά τους - με βάση όσα είχαν εξαγγελθεί πριν την πίστωση, έχουμε καταλή-
ξει μέχρι στιγμής στα εξής συμπεράσματα:

1. Ασφαλώς δεν πιστώθηκαν όλοι οι δικαιούχοι συνάδελφοι παλαιοί συνταξι-
ούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

2. Δεν πιστώθηκαν όσοι λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από οποι-
οδήποτε αιτία (δεύτερη σύνταξη, σύνταξη χηρείας κ.λπ.).

3. Δεν πιστώθηκαν όσοι δεν μπορούν να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά τους ση-
μειώματα και λαμβάνουν μήνυμα ότι δεν έχει γίνει επανυπολογισμός της σύνταξής
τους για οποιοδήποτε λόγο ή ότι βρίσκεται σε επεξεργασία.

4. Δεν πιστώθηκαν οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας με περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης που ανήκουν στους περίπου 500 συναδέλφους, των οποίων η σύνταξη
επανυπολογίσηκε μόλις τον Απρίλιο του 2021. Δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι για
μία ακόμα φορά ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι συνάδελφοί μας ήταν οι μεγάλοι αδι-
κημένοι γιατί τα ποσά που έλαβαν ήταν πάρα πολύ μικρά. Θεωρούμε ότι τα ποσά
αυτά ήταν μειωμένα επειδή ο e-ΕΦΚΑ τους κατέβαλε αναδρομικά μόνο για το διά-
στημα από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, δηλαδή από όταν έγινε ο επανυπο-
λογισμός της σύνταξής τους.

5. Επίσης, έχουμε διαπιστώσει και αρκετά λάθη σε μεμονωμένες περιπτώσεις που
βεβαίως δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν στο σύνολό τους.

Αυτές είναι οι διαπιστώσεις μας με βάση όσα είχε εξαγγείλει ο e-ΕΦΚΑ πριν την πί-
στωση των αναδρομικών. 

Η λειτουργία της πλατφόρμας ενημέρωσης… 
επέτεινε τη σύγχυση στους ασφαλισμένους!

Τις επόμενες ημέρες μετά από την πίστωση των αναδρομικών, τέθηκε σε λειτουργία
η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης πληροφόρησης σχετικά με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων κατ΄ εφαρμογή του Ν4670/2020. Οι συνταξιού-
χοι μπορούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στην επι-
λογή: «Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών N. 4670/2020» και θα χρειαστούν
για να εισέλθουν τους προσωπικούς κωδικούς taxis και τον ΑΜΚΑ τους.

Ωστόσο τα λάθη, οι παραλείψεις και οι ασυναρτησίες συνεχίστηκαν!

Τα λάθη, οι παραλείψεις και οι ασυναρτησίες 
του e-ΕφΚΑ συνεχίζονται…

Δυστυχώς, στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρατηρήσαμε για μία
ακόμα φορά αρκετά λάθη, παραλείψεις ή ακόμα και ασυναρτησίες… :

Ειδικά για τους νέους συνταξιούχους που δεν πιστώθηκαν στα τέλη Ιουλίου•
και οι οποίοι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να λάβουν αναδρομικά (δηλ.
πάνω από 30 έτη ασφάλισης και είναι συνταξιούχοι μέσα στο διάστημα από
τον Οκτώβριο 2019 μέχρι σήμερα) και μετά από επικοινωνία με πολλούς συ-
ναδέλφους μας που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, παρατηρούμε ότι
στην πλατφόρμα βγαίνει η ένδειξη «Δεν δικαιούστε αναδρομικά». Θεωρούμε
εκ προοιμίου ότι είναι κι αυτό ένα ακόμα μεγάλο λάθος του e-ΕΦΚΑ, διότι
είναι βέβαιο ότι αυτή η κατηγορία συνταξιούχων δικαιούται οπωσδήποτε
αναδρομικά! Άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι ο e-ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει ότι
πράγματι σε 39.000 δικαιούχους νέους συνταξιούχους δεν έχει πιστώσει τα
αναδρομικά που δικαιούνται και ότι αυτά τα ποσά θα πιστωθούν το επό-
μενο διάστημα (η αρχική ενημέρωση για τέλη Οκτωβρίου δεν τηρήθηκε).

Αν και ο e-ΕΦΚΑ είχε ανακοινώσει ότι το ενημερωτικό σημείωμα που μπορεί•
να εκτυπώσει κάποιος μέσω της πλατφόρμας θα παρείχε αναλυτικά όλα τα
στοιχεία του επανυπολογισμού της σύνταξής του σύμφωνα με το
Ν4670/2020 και πώς προέκυψαν ή όχι τα αναδρομικά, στην πραγματικό-
τητα δεν παρέχεται καμία ενημέρωση, παρά μόνο το ποσό που πιστώθηκε…

Υπάρχουν μάλιστα αρκετοί συνάδελφοι, δικαιούχοι, νέοι συνταξιούχοι που•
τους εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν δικαιούστε αναδρομικά» (ενώ πληρούν τις
προϋποθέσεις), ενώ στη συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος, εμφανί-
ζεται το ποσό που τους πιστώθηκε (βλ. κάτω)!

Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται η προχειρότητα με την οποία έχουν γίνει αυτές
οι διαδικασίες από την κυβέρνηση και τον e-ΕΦΚΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν πε-
ράσει σχεδόν 2 χρόνια από την έναρξη ισχύος εφαρμογής του Ν4670/2020.

Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά 
η υπολειτουργία του e-ΕφΚΑ

Εν όψει των λαθών και των παραλείψεων που παρατηρήθηκαν αποστείλαμε κατ’
αρχάς μία αυστηρή επιστολή προς το Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και τον Υπουργό, στην
οποία σημειώναμε τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν (για πολλοστή φορά…)
στην πίστωση των αναδρομικών (την οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 7).

Ωστόσο, δώσαμε έμφαση στην άμεση λύση του ζητήματος των αναδρομικών και
της τακτοποίησης της αύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων συναδέλφων
με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης με συρροή συντάξεων (για τους οποίους,
σύμφωνα με ομολογία του ίδιου του e-ΕΦΚΑ, υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες), αλλά
και για την οριστική επίλυση του ζητήματος των συντάξεων των περίπου 500
συναδέλφων μας που τους έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξης με πολύ με-
γάλη καθυστέρηση τον Απρίλιο του 2021. Είναι απαράδεκτο πλέον, μετά την
παρέλευση τριών ετών (από τον Ιανουάριο του 2019 που θα έπρεπε να τους είχε
γίνει ο επανυπολογισμός) να μην έχει τακτοποιηθεί ακόμα η υπόθεσή τους, ενώ
πλέον τους έχει γίνει ο επανυπολογισμός από τον Απρίλιο, τους έχουν αποδοθεί οι
μηνιαίες αυξήσεις των 3/5 και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν λάβει τα αναδρομικά από
1.1.19 και βεβαίως αυτή η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα, όπως έγινε
και εν προκειμένω, με αποτέλεσμα να μην πάρουν τα αναδρομικά που δικαιούνταν,
παρά μόνο για το εξάμηνο από τον Απρίλιο του 2021.

Δυστυχώς, το έχουμε τονίσει επανειλημμένα και κάθε φορά επιβεβαιωνόμαστε : Θε-
ωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στον e-ΕΦΚΑ και πιστεύουμε
ότι ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που έχει συσσωρεύσει, σημαντικό ρόλο παίζει
το γεγονός ότι αυτές οι πολύπλοκες διεργασίες που απαιτούν βαθιά γνώση του
ασφαλιστικού αντικειμένου έχουν παραδοθεί σε ανάδοχες ιδιωτικές εταιρείες
που διαθέτουν προσωπικό χωρίς ασφαλιστική γνώση και εμπειρία, με αποτέλε-
σμα να γίνονται διαρκώς όλα αυτά τα λάθη και να σημειώνονται τεράστιες καθυ-
στερήσεις! Βέβαια, ακόμα και σε αυτό το δυσλειτουργικό πλαίσιο, ο e-ΕΦΚΑ θα
μπορούσε να έχει καλύτερο έλεγχο της κατάστασης αν διέθετε έμπειρο επο-
πτεύον προσωπικό μέσα από τις τάξεις του, δηλαδή υπαλλήλους με πολυετή
πείρα και βαθιά γνώση του ασφαλιστικού, ώστε όλες αυτές οι προσαρμογές, οι
επανυπολογισμοί κ.λπ. να γίνονται με τη δέουσα προσοχή και με μεγαλύτερη ταχύ-
τητα ταυτόχρονα.

Μάλιστα, πριν λίγο καιρό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είχε
ανοίξει μία χαραμάδα φωτός, όταν είχε αναγγείλει ότι θα έδινε τη δυνατότητα να
επιστρέψουν με ειδικό καθεστώς στον e-ΕΦΚΑ έμπειρα, καταρτισμένα στελέχη που
έχουν συνταξιοδοτηθεί, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν αυτές οι ιδιαιτέρως πολύπλο-
κες διαδικασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Δυστυχώς και ενώ είχαν ξεκινήσει
κάποιες διεργασίες προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν παγώσει, οδηγώντας τη
λειτουργία του απογυμνωμένου e-ΕΦΚΑ σε blackout και σε διαρκή ταλαιπωρία
τους ασφαλισμένους!

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογός μας δε μένει με σταυρωμένα τα χέρια! Θα συνε-
χίσουμε να καταγγέλλουμε την υπολειτουργία του e-ΕΦΚΑ, θα συνεχίσουμε να
διεκδικούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και μετά από την αυστηρή επι-
στολή που αποστείλαμε, πλέον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε δυναμικές,
συνδικαλιστικές και νομικές ενέργειες.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας είναι στη διάθεση κάθε δικαιούχου
συναδέλφου που έχει απορίες σχετικά με τα αναδρομικά που έλαβε και αφού εξετά-
σουμε και αναλύσουμε ιδιαίτερα τις περιπτώσεις που έχουν γίνει λάθη ή παραλείψεις,
θα επανέλθουμε.

Πίστωση αναδρομικών στους παλαιούς συνταξιούχους (προ 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης 
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Κοινή Επιστολή ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και Συλλόγου Συνταξιού-
χων στο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και τον Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων για τα σφάλματα και τις παραλείψεις στην
πίστωση των αναδρομικών, για τον επανυπολογισμό των συντά-
ξεων των μελών μας συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ και συνολικά για
τη συνεχιζόμενη αβελτηρία που χαρακτηρίζει τον e-ΕΦΚΑ

Κοινό εξώδικο στον e-ΕΦΚΑ για να συμμορφωθεί με τις
νόμιμες υποχρεώσεις του!

Δ
υστυχώς θα πρέπει για μία ακόμα φορά να στηλιτεύσουμε τη συνεχιζό-
μενη αβελτηρία που χαρακτηρίζει τον e-ΕΦΚΑ στη διεκπεραίωση διαδι-
κασιών που αφορούν την εφαρμογή των ασφαλιστικών διατάξεων.

Έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ βαίνει προς συ-
νεχή υποβάθμιση και κάθε φορά που επιχειρείται η διεκπεραίωση μίας από τις
πολλές εκκρεμότητες, δημιουργούνται νέες, αφού τα λάθη, οι παραλείψεις και οι
καθυστερήσεις είναι δεδομένα!

Ήδη, στην πρόσφατη πίστωση των αναδρομικών των συνταξιούχων (παλαιών
και νέων) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης σε εφαρμογή των διατάξεων
του Ν.4670/2020, παρατηρήθηκε σωρεία λαθών και παραλείψεων, ενώ τις επό-
μενες ημέρες η λειτουργία της υποτιθέμενης ενημερωτικής, ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας όχι μόνο δε μας έκανε σοφότερους, αλλά πρόσθεσε νέα λάθη στην όλη
διαδικασία!

Επειδή αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν είναι δυνατόν
πλέον οι ασφαλισμένοι συνολικά, αλλά και ειδικά οι συνάδελφοί μας συνταξιού-
χοι του ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ), να υποεξυπηρετούνται και να ταλαιπωρούνται,
αποστείλαμε από κοινού με το Σύλλογο Συνταξιούχων την ακόλουθη επιστολή,
θέτοντας επιτακτικά τα ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους

συναδέλφους μας (αναδρομικά για περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, ανα-
δρομικά για τους περίπου 500 συναδέλφους που τους έγινε επανυπολογισμός
τον Απρίλιο του 2021 κ.ά.), στα οποία πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις!

Με την αποστολή της κάτωθι κοινής επιστολής με το Σύλλογο Συνταξιούχων επι-
θυμούμε να παρουσιάσουμε ένα κοινό μέτωπο προς τον e-ΕΦΚΑ και το Υπουρ-
γείο και να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας προκειμένου να ληφθούν σοβαρά
υπ’όψη! Ελπίζουμε αυτή τη φορά οι αρμόδιοι να εισακούσουν τις εκκλήσεις μας
και έστω και καθυστερημένα να ανταποκριθούν!

Η ανικανότητα, η αβελτηρία των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και ο εμπαιγ-
μός των συνταξιούχων πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος!

Μάλιστα, για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους προερχόμε-

νους από την Ιονική συναδέλφους, οι Σύλλογοί μας σε συνεργασία με

τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και το νομικό μας σύμβουλο δρ.

Απόστολο Παπακωνσταντίνου, αποστείλαμε εξώδικο στον e-ΕΦΚΑ, ζη-

τώντας να συμμορφωθεί, επιτέλους, με τις νόμιμες υποχρεώσεις του!

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021

Προς : Διοικητή  e-ΕφΚΑ

Κοινοποίηση: υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων

Θέμα : Σφάλματα και παραλείψεις στην πίστωση των αναδρομικών, αλλά και
τον επανυπολογισμό των συντάξεων των μελών μας συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ

Κύριε Διοικητά, 
Είμαστε ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων της Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» και ο Σύλλογος Συνταξιούχων  Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας και τα μέλη
μας είναι συνταξιούχοι από το ειδικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ). Με την παρούσα
θέλουμε να σας επισημάνουμε για μία ακόμα φορά ορισμένα σφάλματα και παρα-
λείψεις του e-ΕΦΚΑ που χρονίζουν, αλλά και τα λάθη που σημειώθηκαν στην πρό-
σφατη πίστωση των αναδρομικών, με την ελπίδα ότι θα ενεργήσετε προκειμένου
να διορθωθούν αυτές οι επαναλαμβανόμενες αστοχίες. 

Α.
Όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες επιστολές των συλλόγων μας, κατά
τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων με βάση τις δια-
τάξεις του Ν.4687/2016, ο οποίος έγινε από 1.1.2019, περίπου σε 500 μέλη μας
συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ, δεν είχε επανυπολογιστεί η σύνταξή τους. 
Μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μας, έγγραφες και προφορικές, διαπιστώσαμε
ότι ο επανυπολογισμός για αυτά τα περίπου 500 μέλη μας συνταξιούχους, επιτέλους
πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη καθυστέρηση πλέον των 2 ετών, τον Απρίλιο του
2021. 
Κατά τον επανυπολογισμό αυτόν, τα μέλη μας στη συντριπτική τους πλειονότητα
είχαν αρνητική προσωπική διαφορά και διαπίστωσαν μία μικρή αύξηση στη σύνταξη
Απριλίου. Με βάση την τακτική που ακολουθείται κατά τον επανυπολογισμό, υπο-
λογίζουμε ότι αυτή η μικρή αύξηση αφορά τα 3/5 της συνολικής αύξησης που θα
πρέπει να λάβουν στη λήξη της πενταετίας. Δεν έλαβαν όμως καθόλου αναδρομικά
από 1.1.19, δηλαδή το 1/5 της αύξησης για το 2019, τα 2/5 της αύξησης για το 2020
και τα 3/5 της αύξησης για το πρώτο τρίμηνο του 2021. 
Παρά τις οχλήσεις και τις επιστολές μας, μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν έχουν λάβει
καθόλου αναδρομικά, αλλά δεν τους δίνεται και η δυνατότητα από τον e-ΕΦΚΑ εκτύ-
πωσης των μηνιαίων ενημερωτικών τους σημειωμάτων από τον Ιανουάριο του 2019
μέχρι και το Μάρτιο του 2021. 
Διαπιστώσαμε δε, ότι σε αυτήν την κατηγορία των ως άνω συνταξιούχων συναδέλ-
φων μας, κατά την τελευταία πίστωση των αναδρομικών για τους συνταξιούχους
με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, ο υπολογισμός των αναδρομικών τους διε-
νεργήθηκε μόνο για ένα εξάμηνο, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2021 έως το Σεπτέμ-
βριο του 2021, χωρίς να ληφθεί υπ’όψη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από
τον Οκτώβριο του 2019. 

Β.
Στην ως άνω πίστωση των αναδρομικών για τους συνταξιούχους με περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης, διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει λανθασμένοι υπολογισμοί και
δε γνωρίζουμε πού και με ποιον τρόπο θα πρέπει να απευθυνθούν οι συνάδελφοί
μας συνταξιούχοι για τις διορθώσεις αυτών των λαθών.
Επιπλέον, στην κατηγορία των νέων συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντων μετά τις
13.5.16) διαπιστώσαμε ότι σε πολλούς συναδέλφους μέλη μας συνταξιούχους του

ΤΑΠΙΛΤ δεν έχουν πιστωθεί καθόλου τα αναδρομικά, παρότι πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις (περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης), αν και έχετε αναγγείλει επα-
νειλημμένα ότι αυτό το θέμα διευθετείται. Το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι συνά-
δελφοι, όταν εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης
πληροφόρησης του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνουν το μήνυμα ότι δε δικαιούνται αναδρομικά.
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα ακόμα λάθος του e-ΕΦΚΑ που έχει προ-
καλέσει μεγάλη αναστάτωση στους εν λόγω συναδέλφους μας. 
Υπάρχουν μάλιστα αρκετοί συνάδελφοι, δικαιούχοι, νέοι συνταξιούχοι που τους εμ-
φανίζεται η ένδειξη «Δεν δικαιούστε αναδρομικά» (ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις),
ενώ στη συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος, εμφανίζεται το ποσό που τους
πιστώθηκε!
Ενώ είχατε ανακοινώσει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης πληρο-
φόρησης θα παρείχε αναλυτικά στοιχεία για τον επανυπολογισμό της σύνταξης σύμ-
φωνα με το Ν.4670/2020, στην πραγματικότητα, δεν παρέχει καμία ενημέρωση,
παρά μόνο το τελικό εξαχθέν ποσό, στην καλύτερη περίπτωση ανά έτος, γιατί σε
πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρονται ούτε τα έτη στα οποία αυτό αντιστοιχεί. 
Τέλος, δεν πιστώθηκαν καθόλου τα αναδρομικά σε δικαιούχους συνταξιούχους που
λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις,
αυτό το θέμα θα διορθωθεί πριν το τέλος του χρόνου και θέλουμε να πιστεύουμε
ότι θα ανταποκριθείτε σε όσα έχετε ανακοινώσει. 

Κύριε Διοικητά,
Για άλλη μία φορά λοιπόν, σας επισημαίνουμε ότι αποδεικνύεται η προχειρότητα
με την οποία έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες από πλευράς του e-ΕΦΚΑ ή και των
αναδόχων εταιρειών. 
Προφανώς έχετε τη γνώση και την ευθύνη για τον τρόπο επίλυσης αυτών των προ-
βλημάτων, ωστόσο από την πολυετή εμπειρία των στελεχών των Συλλόγων μας
και των ασφαλιστικών μας συμβούλων, καταλαβαίνουμε ότι για αυτές τις απανωτές
παλινωδίες του e-ΕΦΚΑ πιθανόν ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η υποστελέχωσή του,
αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, αυτές τις πολύπλοκες
διαδικασίες δεν τις διενεργούν οι έμπειροι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, αλλά ανάδοχες
εταιρίες με προσωπικό που δεν έχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές γνώσεις και
εμπειρίες. 
Μάλιστα, είχαμε ενημερωθεί προ ολίγων μηνών ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων είχε προτείνει την επιστροφή για ένα χρονικό διάστημα με ει-
δικούς όρους έμπειρων στελεχών που έχουν συνταξιοδοτηθεί, προκειμένου να
διεκπεραιωθούν αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες που έχουν προκύψει τα τελευταία
χρόνια κα έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται επανειλημμένα λάθη και καθυστερή-
σεις. Έκτοτε όμως δεν υπήρξε καμία εξέλιξη σε αυτό το θέμα και αναμένουμε τις
ενέργειές σας προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα
που έχουν συσσωρευτεί. 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα –
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                          Μαρία Φιλιπποπούλου
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Καταργείται το βαθμολόγιο!
Ο εργοδοτικός Σύλλογος έβαλε πρόθυμα, φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε μία
ακόμα τραγική υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων στην τράπεζα
- Καμία βιαστική απόφαση για αποχώρηση χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Σύλλογό μας
Συναδέλφισσες – οι, 

ΟΣύλλογός μας καταγγέλλει αδιάκοπα τα τελευταία χρόνια την οργανωμένη προ-
σπάθεια υποβάθμισης και εξαΰλωσης των βασικότερων κατακτήσεων του ερ-
γασιακού και τραπεζοϋπαλληλικού κινήματος που συνθέτουν το πλαίσιο των

εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων στην τράπεζα. 
Δυστυχώς, σε αυτό το οργανωμένο σχέδιο σε βάρος των εργαζομένων, η διοίκηση της
τράπεζας έχει επιστρατεύσει και τους προθύμους να συνεργαστούν μαζί της … 

Απαράδεκτη απάντηση της τράπεζας και αδράνεια της
ΟΤΟΕ για τις παράνομες υποαξιολογήσεις

Είμαστε ο μόνος σύλλογος που… είδαμε εξ αρχής πίσω από τις λέξεις, καταγγέλλοντας
εδώ και χρόνια το ασφυκτικό πλαίσιο που πράγματι δημιουργήθηκε από τις κατευθυ-
νόμενες με εντολές της διοίκησης υποαξιολογήσεις των συναδέλφων, προκειμένου να
δικαιολογηθούν - αβάσιμα, αναίτια και παράνομα - οι εξαναγκαστικές αποχωρήσεις (κε-
καλυμμένες - μέσω εθελουσίων εξόδων - και μη) των πιο ευάλωτων ομάδων συναδέλ-
φων (μεγαλύτερης ηλικίας, εργαζόμενων με αναπηρία/προστάτες αναπήρων), όσων
είχαν το θάρρος να διεκδικήσουν δικαστικά το δίκιο τους κ.ά..
Και ενώ στην πιο πρόσφατη υπ’αριθμ. 20/25.6.21 ανακοίνωση του Συλλόγου μας και
τη σχετική επιστολή μας προς την τράπεζα καυτηριάζαμε την παράνομη πράξη της
υποαξιολόγησης με προαποφασισμένα ποσοστά αποτυχίας και ζητούσαμε να
παύσει αυτή η ανήθικη, απαράδεκτη και παράνομη πρακτική, δυστυχώς η τράπεζα
αρνήθηκε να μας δώσει ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία αξιολογήσεων ανά ηλι-
κιακή κατηγορία και ανά ευάλωτη ομάδα, όπως ζητούσαμε και η απάντησή
της κυμάνθηκε στο γνωστό, κυνικό, πλήρως αντεργατικό πλαίσιο.
Και αν αυτό ήταν λίγο – πολύ αναμενόμενο, η στάση της ΟΤΟΕ, την οποία έχουμε
ενημερώσει επανειλημμένα για το μείζον αυτό θέμα, δεν μπορεί παρά να κριθεί ως το
λιγότερο απογοητευτική, αφού ουσιαστικά παραμένει αδρανής όλα αυτά τα χρόνια
ενώπιον αυτών των εξόφθαλμων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων
συναδέλφων στην τράπεζα. 
Μετά από αυτήν την απαράδεκτη απάντηση της τράπεζας και αφού δε βρίσκουμε χείρα
βοηθείας από το αρμόδιο να μας στηρίξει συνδικαλιστικό όργανο, πλέον επιφυλασσό-
μαστε σε συνεργασία με τους νομικούς μας συνεργάτες να προσφύγουμε στις αρμόδιες
ανεξάρτητες και δικαστικές αρχές για να καταγγείλουμε τις αθέμιτες πρακτικές των δια-
τεταγμένων υποαξιολογήσεων που εισάγουν διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας και
θυματοποιούν όσους συναδέλφους ασκούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

Ντροπιαστική υπογραφή του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank
στη νέα ΕΣΣΕ που καταργεί το βαθμολόγιο

Και ενώ η ΟΤΟΕ και βεβαίως ο αρμόδιος Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank τήρησαν
σιγήν ιχθύος για την επιστολή μας για την υποαξιολόγηση και τις ντιρεκτίβες που δημι-
ουργούν διακρίσεις σε βάρος των ευάλωτων και στοχοποιημένων ομάδων συναδέλφων,
το μακρύ χέρι της τράπεζας έσπευσε να προχωρήσει στην επόμενη φάση του οργανω-
μένου σχεδίου διάλυσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αφού ο Σύλλογος Προ-
σωπικού Alpha Bank έβαλε πρόθυμα φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νέα
ΕΣΣΕ που τροποποιεί τον Οργανισμό και καταργεί το βαθμολόγιο! 
Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική εργασιακή κατάκτηση των τραπεζοϋπαλλήλων που
θυσιάζεται στο βωμό του «εκσυγχρονισμού» του πλαισίου λειτουργίας της τράπεζας
(πάντα σε βάρος των εργαζομένων…), αφού από συστάσεως Οργανισμού προέβλεπε
πλήρη εφαρμογή του βαθμολογίου και ίσχυε μεταπολεμικά σε όλο το διάστημα μέχρι
σήμερα.
Το επίσης εντυπωσιακά αρνητικό στοιχείο της εν λόγω ΕΣΣΕ που έσπευσε να υπογρά-
ψει το πρόθυμο σωματείο του κ. Γκιάτη είναι ότι το περιεχόμενό της καταργεί μεν το
βαθμολόγιο, αλλά αναφέρει ότι η αντικατάστασή του… θα οριστεί μελλοντικά από τη
διοίκηση! Όχι μόνο υπέγραψαν την κατάργηση του βαθμολογίου, αλλά έδωσαν
και λευκή επιταγή για ό,τι αποφασίσει η τράπεζα, χωρίς καμία ένσταση! Αυτό και
αν είναι το απόλυτο σημείο εξευτελισμού για το συνδικαλιστικό κίνημα…
Επιπλέον, εκτός από την κατάργηση του βαθμολογίου, η νέα ΕΣΣΕ προδιαθέτει για το
μέλλον των εργασιακών σχέσεων, αφού καθιερώνει στρατιωτική δομή και πλαίσιο στη
διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών από τους εργαζομένους (Γενικά Καθήκοντα Εργα-
ζομένων – Άρθρο 10, παρ. 2-3 του νέου Οργανισμού), αλλά και νέες εκφράσεις (που
βεβαίως έχουν τεράστια σημασία) που παραπέμπουν σε πισωγύρισμα σε σκοτεινές
για τα εργασιακά δικαιώματα εποχές, όπως «υπηρεσιακές διαταγές των ανωτέρων», τις
οποίες οφείλει ο εργαζόμενος να εκτελεί παρότι αντίκεινται ή είναι αντίθετες προς τη
φύση  των υποθέσεων.
Δυστυχώς βέβαια, για μία ακόμα φορά, δεν ενημερωθήκαμε, ούτε κληθήκαμε να συμ-
μετάσχουμε στις διαβουλεύσεις για τη νέα ΕΣΣΕ (όπως βεβαίως ορίζει ο νόμος), προ-
κειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις τυχόν
προσθήκες μας και τις αντιρρήσεις μας. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο αυτό, αφού η τρά-
πεζα γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι οι πρόθυμοι να υπακούσουν στις εντολές της και
να προσδώσουν μία επίφαση εργατικής και συνδικαλιστικής νομιμοποίησης στα όσα
απεργάζεται σε βάρος των εργαζομένων!
Ο Σύλλογός μας έχει επανειλημμένα καταγγείλει με ανακοινώσεις και εξώδικα τον πα-
ράνομο αποκλεισμό μας από οποιαδήποτε ενημέρωση και συμμετοχή στη διαδικασία
διαβουλεύσεων των επιχειρησιακών μας συμβάσεων και βεβαίως θα προσβάλλουμε
τη διαδικασία σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους. 

Θα ξυπνήσει επιτέλους από το λήθαργο η ΟΤΟΕ;;;;
Η κατάργηση του βαθμολογίου με τη συναίνεση του εργοδοτικού συλλόγου απο-
τελεί μία τραγική εξέλιξη για τους συνάδελφους εργαζόμενους στην τράπεζα που
ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για μία ακόμα σαρωτική υποβάθμιση των εργασια-
κών δικαιωμάτων στον κλάδο μας!
Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Γιάννη Αλευρά, του Λευτέρη Μαρίνη, του Αλέκου Που-
λαρίκα, αφού οι Σύλλογοί μας αγωνίστηκαν επί σειρά ετών για αυτήν τη μεγάλη κατά-
κτηση! Δυστυχώς, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank για μία ακόμα φορά
«πρωτοπορεί» σε βάρος των εργαζομένων, αφού είναι το πρώτο σωματείο στον τρα-
πεζικό χώρο που μετά βαΐων και κλάδων (αν κρίνουμε από την πανηγυρική ανακοίνωσή
τους που αποδεικνύει και το θράσος τους…) εγκρίνει την κατάργηση του βαθμολογίου,
δίνοντας βεβαίως πάτημα για ανάλογες συμπεριφορές και εξελίξεις και στους υπόλοι-
πους τραπεζικούς χώρους.
Καταγγέλλουμε τον κ. Γκιάτη ότι με την τροποποίηση του Οργανισμού μέσω της νέας
επιχειρησιακής σύμβασης ανοίγει το δρόμο που θα επιφέρει τσουνάμι αρνητικών εξε-
λίξεων στον κλάδο μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς λό-
γους που εξώθησαν τη διοίκηση της τράπεζας και το Σύλλογο
Προσωπικού Alpha Bank να προχωρήσουν σε αυτό το αντεργατικό μέτρο με το άγνω-
στο νέο πλαίσιο, ήταν οι χιλιάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρό-
νια σε βάρος της τράπεζας υπέρ αδικημένων συναδέλφων της Ιονικής, οι οποίοι
βρίσκονταν σε δυσμένεια και συστηματικά παραλείπονταν από τις προαγωγές και τους
οποίους ο σύλλογός μας συνέδραμε αποφασιστικά όλα αυτά τα - πλέον των 20 - πέ-
τρινα χρόνια.
Εμείς αναρωτιόμαστε μάλιστα ποια θα είναι - και αν θα υπάρξει - η αντίδραση της
ΟΤΟΕ. Συμφωνεί το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με αυτήν την εξέλιξη και την κατάργηση του
βαθμολογίου (με την οποία και ιστορικά και πρόσφατα έχουν διαφωνήσει…), που δεν
θα ήταν δυνατή χωρίς τη σύμπραξη του πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου του κ.
Γκιάτη;
Εμείς ήδη αποστέλλουμε επιστολή στην ΟΤΟΕ και ζητάμε να πάρει άμεσα θέση για
το θέμα της κατάργησης του βαθμολογίου ύστερα από κοντά έναν αιώνα και αν συμ-
φωνεί με τη διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε μέσω της ΕΣΣΕ από σωματείο που είναι
μέλος της Ομοσπονδίας. Αν δεν συμφωνεί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη δια-
γραφή του εργοδοτικού Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank από τους κόλπους
της. Οτιδήποτε άλλο, θα είναι μία έμμεση αποδοχή της νέας υποβάθμισης που επιχει-
ρείται σε βάρος των εργαζομένων όχι μόνον της Alpha Bank, αλλά ολόκληρου του τρα-
πεζικού κλάδου και η συνδικαλιστική της ευθύνη θα είναι τεράστια! 

Απευθυνθείτε στο Σύλλογό μας πριν λάβετε 
οποιαδήποτε απόφαση για αποχώρηση!

Η ανίερη συμμαχία που έχει δημιουργήσει η τράπεζα εξαπολύει το τελευταίο διάστημα
συνεχείς επιθέσεις σε βάρος των δικαιωμάτων μας. 
Οι διατεταγμένες υποαξιολογήσεις και η εργαλειοποίησή τους για την εξώθηση των ερ-
γαζομένων σε αποχώρηση, σε συνδυασμό με την κατάργηση των βαθμολογικών προ-
αγωγών, είναι μέρος του σχεδιασμού εξόντωσης του επαγγέλματος του
τραπεζοϋπαλλήλου.
Οι υποαξιολογήσεις μάλιστα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν με ακραίο τρόπο για μία
ακόμα φορά το επόμενο διάστημα εν όψει της επερχόμενης εθελουσίας εξόδου που
ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, η εργαλειοποίησή τους έχει ήδη ξεκινήσει
αφού, όπως πληροφορούμαστε από συναδέλφους μας, ήδη πριν την επίσημη ανακοί-
νωση της εθελουσίας εξόδου, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλεί έναν έναν
τους… υποψήφιους προς “εθελουσία” στο δραματικό ριάλιτι που έχει στήσει η τράπεζα,
απειλώντας τους ότι με βάση τις υποαξιολογήσεις, τους περιμένει είτε απόλυση είτε
βλαπτική μεταβολή, προκειμένου να ενδώσουν στις συνεχείς πιέσεις για αποχώρηση!
Οι αφόρητες αυτές πιέσεις σε βάρος των συναδέλφων δεν είναι πρωτόγνωρες: τις
έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα και στο παρελθόν και το θέμα έχει φτάσει και στο
Κοινοβούλιο με επερωτήσεις κομμάτων. Στην σημερινή όμως συγκυρία υπό το βάρος
των εκτεταμένων, διατεταγμένων και συστηματικών υποαξιολογήσεων σε βάρος των
συναδέλφων μας με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (μεγαλύτερης ηλικίας / με
αναπηρία/προστάτες αναπήρων / που έχουν ασκήσει εργασιακά δικαιώματα) αποτε-
λούν αποκορύφωση της πρακτικής των απαγορευμένων διακρίσεων με βάση τα κριτή-
ρια αυτά, στις οποίες χωρίς καμία νομική και ηθική αναστολή επιδίδεται η Τράπεζα.
Εμείς για πολλοστή φορά καλούμε όλους τους συναδέλφους που είτε θα κληθούν
εκβιαστικά να αποχωρήσουν είτε θα το σκεφτούν μετά από την επίσημη ανακοί-
νωσή της εθελουσίας εξόδου, προηγουμένως να απευθυνθούν στο Σύλλογό μας
και να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους και ιδίως την ασφαλιστική τους κατά-
σταση, σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους. Τονίζουμε,
έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος (έχουμε δει συναδέλφους να φτάνουν σε
τραγικά αδιέξοδα!), ότι πρόκειται για μία απόφαση ζωής που δεν μπορεί και δεν πρέπει
να ληφθεί βιαστικά!
Ο Σύλλογός μας είναι πάντα παρών, στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας στη-
ρίξει και να σας βοηθήσει για να πάρετε την καλύτερη δυνατή απόφαση για εσάς
και την οικογένειά σας!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γ. Γραμματέας
Γεώργιος Ανδριώτης                                                  Κωνσταντίνος Στεφανής

ANAKOIΝΩΣΗ Νο 21      Aθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
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E-mail στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ προκειμένου
να τερματιστεί το χάος που έχει δημιουργη-
θεί στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας
μετά την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ
Συνάδελφοι,

Σ
ας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή για την ενσωμάτωση των υπη-
ρεσιών και των αρμοδιοτήτων του πρώην ταμείου μας κλάδου υγείας
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στον e-ΕΦΚΑ. Είχαμε επισημάνει μάλιστα, πριν ακόμα

υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία, ότι επρόκειτο για μία εξέλιξη που ήταν πολύ πιθανόν
να έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των συναδέλφων.

Ήδη από το πρώτο διάστημα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, στις αρχές του
2021, οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ
είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές δυσλειτουργίες, τόσο στην καταβολή ορισμένων
επιδομάτων, όσο και στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας σε καθημερινές τους
υποθέσεις, αφού τα κατά τόπους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ δεν έχουν γνώση
των ιδιαιτεροτήτων του ταμείου μας, ενώ, συχνά, πολλές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
δεν είχαν καν ενημερωθεί για αυτήν την ενσωμάτωση.

Αποτέλεσμα είναι έκτοτε η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνα-
δέλφους μας, οι οποίοι βρίσκονται όμηροι αυτής της μετάβασης χωρίς να φέρουν
καμία ευθύνη.

Βεβαίως, ο Σύλλογός μας εξ αρχής είχε κινητοποιηθεί προκειμένου να πιέσει τον e-
ΕΦΚΑ να βρεθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, αποστέλλοντας μάλιστα και 2
σχετικές επιστολές στους αρμόδιους (η τελευταία ήταν η υπ’αριθμ. 6/11.2.21).

Ιδιαίτερη μνεία και στην ως άνω επιστολή κάναμε στο επίδομα συμπαραστάσεως
ετέρου προσώπου, το οποίο δεν είχαν λάβει αρχικά, μετά την ενσωμάτωση των
υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι. Το εν λόγω επίδομα αποδίδεται σε όσους
έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι απολύτως αναγκαία η συμπαράσταση
ετέρου προσώπου για την επιβίωσή τους. Τότε ασκήσαμε πιέσεις ώστε, τουλάχιστον
σε πρώτο στάδιο, να συνεχιζόταν η καταβολή του επιδόματος σε όσους το ελάμ-
βαναν μέχρι και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον e-ΕΦΚΑ.

Μετά από τις πιέσεις που ασκήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα, από ό,τι πληροφο-
ρούμαστε από τους συναδέλφους μας, πράγματι λαμβάνουν απρόσκοπτα πλέον το
επίδομα συμπαράστασης οι δικαιούχοι που ήδη το ελάμβαναν και με ενεργή από-
φαση από τα ΚΕΠΑ (αν βέβαια σε κάποιο δικαιούχο συνάδελφο με ενεργή απόφαση
ΚΕΠΑ παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην καταβολή του επιδόματος,
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να εξετάσουμε την υπόθεση).

Ωστόσο, το πρόβλημα έχει λυθεί μόνο εν μέρει, αφού για τους δικαιούχους συνα-
δέλφους που έχει λήξει η απόφαση, δε γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν για
να καταθέσουν την αίτηση ανανέωσης, ενώ χαοτική κατάσταση επικρατεί και για
όσους θέλουν να καταθέσουν νέες αιτήσεις! Όταν απευθύνονται στα κατά τόπους
υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, η απάντηση των υπαλλήλων είναι είτε ότι δε γνω-
ρίζουν τίποτα σχετικό, είτε τους παραπέμπουν σε κάποια άλλη υπηρεσία, που με
τη σειρά της δε γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί!

Ο Σύλλογός μας συνέχισε όλο αυτό το διάστημα τις προσπάθειές του για να βγάλει
άκρη, αλλά δυστυχώς η αλυσίδα των «αρμόδιων» διευθύνσεων δεν έχει οδηγήσει
σε κάποιο αποτέλεσμα. Όταν πλέον είχε καταστεί σαφές ότι τα κατά τόπους υπο-
καταστήματα δεν υπήρχε περίπτωση να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία, η

απάντηση του e-ΕΦΚΑ στα συνεχή κελεύσματά μας ήταν ότι θα δημιουργείτο μία
κεντρική υπηρεσία που θα δεχόταν αυτού του είδους τα αιτήματα. Αυτό δυστυχώς
δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και επειδή το… κυνήγι του χαμένου θησαυρού ακόμα
δε μας έχει φανερώσει με ποιον τρόπο μπορούν να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι,
αποφασίσαμε να στείλουμε ένα ακόμα e-mail - αυτή τη φορά στο διοικητή του e-
ΕΦΚΑ - ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση προκειμένου να τελειώσει
αυτό το συνεχιζόμενο χάος που παραπέμπει στα πλέον δυσοίωνα οργουελικά μυ-
θιστορήματα και να τερματιστεί πλέον η ταλαιπωρία και η απόγνωση των συνα-
δέλφων μας:

Subject: Παροχές σε χρήμα του Ταμείου πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ - Τομέας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
Date: Wed, 22 Sep 2021 13:52:02 +0300
From: Ioniki Enotita <info@ionikienotita.gr>
To: dioikitis@efka.gov.gr

Κύριε Διοικητά,
Μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης
και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΦΕΚ
5286/τ.Β΄/1.12.2020) στη χωρική αρμοδιότητα των Υποκαταστημάτων Μισθω-
τών του ΕΦΚΑ, έχουν παρουσιαστεί  όπως ήδη έχουμε επισημάνει στις αρμό-
διες υπηρεσίες σας (συνημμένη σχετική  επιστολή μας από 11 Φεβρουαρίου
2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 6),  ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση
των μελών συνταξιούχων μας, όσον αφορά την καταβολή των επιδομάτων απο-
λύτου αναπηρίας (επίδομα συμπαράστασης).
Το δραματικό γεγονός είναι ότι δεν πρόκειται απλά για καθυστέρηση στην απο-
νομή των επιδομάτων, αλλά στην αδυναμία των υπηρεσιών σας να δώσουν τις
κατάλληλες οδηγίες για τη λύση του προβλήματος. Ευελπιστούμε, με τη συνερ-
γασία σας, να δώσουμε τέλος άμεσα στη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των μελών
μας συνταξιούχων, αλλά και στο θέμα επιβίωσης για ορισμένους εξ αυτών. 
Είμαστε στη διάθεσή σας να προτείνουμε, στην αρμόδια υπηρεσία που
θα μας υποδείξετε, τρόπους για την υπέρβαση των προβλημάτων, που
νομίζουμε ότι είναι και δική σας προτεραιότητα.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία και αναμένουμε
την άμεση ανταπόκρισή σας.

O Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Φιλιππόπουλος Σαράντος                        Αλεξόπουλος Νικόλαος  

Συνάδελφοι,

Γ
νωρίζετε πολύ καλά ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι πρωτοπόρος σε πανελλαδικό
επίπεδο στα ασφαλιστικά θέματα και στη νομική υπεράσπιση και διεκδίκησή
τους. Τα διάφορα νομικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο

των μνημονίων και των συνεχών αλλαγών (συχνά μη νόμιμων ή και αλλοπρόσαλλα
εφαρμοσμένων) των ασφαλιστικών νόμων, εμείς τα αναλύαμε και τα εξετάζαμε
πάντοτε με συνέπεια σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμ-
βούλους και προβαίναμε στις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων των συναδέλφων μας.

Για αυτό και ο Σύλλογός μας ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα και έχει κινήσει
τα τελευταία χρόνια σειρά ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση διαφόρων θεμάτων
που έχουν προκύψει και θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθούν προς όφελος των συ-
ναδέλφων μας.

Αναβολή της πρότυπης πιλοτικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ για τη
διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης
φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι πα-
λαιοί συνταξιούχοι που επρόκειτο να συζητηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2021
Η τελευταία από τις ομαδικές αγωγές που έχουμε κινήσει σε συνεργασία με το δι-
κηγορικό γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, είναι για τη διεκδίκηση
του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί
των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτη-
θέντες προ 13/5/16).

Μάλιστα, η πρότυπη πιλοτική δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας για αυτή τη διεκδίκησή μας επρόκειτο να συζητηθεί στις 5 Νο-
εμβρίου 2021, ωστόσο  λόγω υπηρεσιακών λόγων του Δικαστηρίου, αναβλή-
θηκε με νέα δικάσιμο στις 14 Ιανουαρίου 2022, με εισηγητή τον Σύμβουλο κο

Χρήστο Λιάκουρα.

Αναβολή των δικασίμων ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση των
μνημονιακών περικοπών των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 

Παράλληλα, μία από τις πρώτες νομικές μας ενέργειες ήταν βεβαίως οι ομαδικές
αγωγές για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των νόμων 4051/2012
και 4093/2012. Ο Σύλλογός μας ήταν από τους πρώτους πανελλαδικά που είχαν
κινήσει αυτή τη διαδικασία. Πέρυσι τον Οκτώβριο, μετά από απόφαση του ΣτΕ
επεστράφησαν αναδρομικά ποσά μόλις 11 μηνών αυτών των περικοπών (11
Ιουνίου 2015 – 12 Μαΐου 2016) στους δικαιούχους συνταξιούχους, ωστόσο ο Σύλ-
λογός μας συνεχίζει τη διεκδίκηση των περικοπών όλου του διαστήματος,
καθώς και των τόκων του ενδεκαμήνου που μας αποδόθηκε, με το νομικό μας
σύμβουλο δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση
αυτής της υπόθεσης.

Αυτές οι αγωγές είναι από τις πρώτες που προσδιορίστηκαν και βρίσκονται πλέον
στο στάδιο συζήτησής τους ενώπιον των διοικητικών Πρωτοδικείων. Λόγω της
πανδημίας, η συζήτηση αυτών των αγωγών είχε διακοπεί, ωστόσο έχει ξεκινήσει εκ
νέου ο προσδιορισμός των αγωγών ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων.

Συγκεκριμένα, η μία ομαδική αγωγή των μελών μας είχε προσδιοριστεί να δικα-
στεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19 Οκτωβρίου 2021, αλλά ανα-
βλήθηκε λόγω μη προσκόμισης διοικητικού φακέλου από τον εναγόμενο ΕΦΚΑ,
για τις 11 Ιανουαρίου 2022.

Αντίστοιχα, μία ομαδική αγωγή που επρόκειτο να δικαστεί ενώπιον του Πρω-
τοδικείου Πειραιά αναβλήθηκε επίσης για τις 11 Ιανουαρίου 2022. Οι συμμετέ-
χοντες στις εν λόγω αγωγές έχουν ενημερωθεί σχετικά από το Σύλλογό μας.

Μετά από τις αναβολές λόγω της πανδημίας,
προσδιορίζονται δικάσιμοι των ομαδικών
αγωγών διεκδίκησης των απαιτήσεών μας
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Η σπουδαία κληρονομιά του Α λ έ κ ο υ  Π ο υ λ α ρ ί κ α
στο συνδικαλισμό και  τους τραπεζοϋπαλλήλους

Η
πορεία του στον τραπεζοϋπαλληλικό κλάδο δε χρειάζεται πολλές συστά-
σεις, αφού - δικαίως- έχει λάβει διαστάσεις θρύλου. Από πολύ νέος πρωτο-
στάτησε στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες και γαλουχήθηκε

μέσα στην πάλαι ποτέ κραταιά και ισχυρή ΟΤΟΕ, αναλαμβάνοντας θέσεις στο Δ.Σ.,
Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος... Όταν πήρε τη σκυτάλη από τις σπουδαίες μορφές
και ιχνηλάτες του τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλισμού, τον Γιάννη Αλευρά και τον
Λευτέρη Μαρίνη που έβαλαν τα θεμέλια της ΟΤΟΕ, κατόρθωσε ο ίδιος με την ευ-
φυΐα του, τη δράση και το μεράκι του να επεκτείνει την επιρροή της και να βελ-
τιώσει τις δομές και την αποτελεσματικότητά της. Ουσιαστικά, κατόρθωσε να
αναδειχθεί ίσως η πιο εμβληματική φυσιογνωμία της μεγάλης γενιάς των συνδι-
καλιστών που γιγάντωσαν την Ομοσπονδία μας.

Ο Αλέκος Πουλαρίκας πρωταγωνίστησε για δεκαετίες στους αγώνες και τις διεκ-
δικήσεις του κλάδου μας, σχεδόν πάντοτε με τεράστια επιτυχία, αναδεικνύοντας
την ΟΤΟΕ πρωτοπόρο και παράδειγμα προς μίμηση για τους συνδικαλιστικούς και
κοινωνικούς αγώνες. Θεωρείται ο αρχιτέκτονας των μεγάλων κατακτήσεων του
κλάδου μας, του πενθήμερου, του ωραρίου, του ενιαίου μισθολογίου κ.ά.. Το μυαλό
του και όλο του το είναι βρίσκονταν πάντοτε σε οργασμό και αναζητούσε τρόπους
να προωθήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των τραπεζοϋπαλλήλων. Δρα-
στήριος, μαχητής, άοκνος και ασυμβίβαστος αγωνιστής, έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη
για τους υπόλοιπους συνδικαλιστές.

Τη συνδικαλιστική περίοδο των μεγάλων ιδεολογικών, πολιτικών και συνδικαλι-
στικών αντιπαραθέσεων και διαχωρισμών, κατά τη Μεταπολίτευση, ο Αλέκος Που-
λαρίκας βγήκε μπροστά και ξεχώρισε με τη δυναμική του παρουσία, αλλά πάντα
με τελική κατάληξη την ενότητα για τις μεγάλες κατακτήσεις του κλάδου.

Άλλωστε, αυτή η περίοδος είναι ουσιαστικά και η πιο ζωντανή και γόνιμη της νε-
ότερης ιστορίας της Ελλάδας, αφού αναβαθμίστηκε το βιοτικό επίπεδο των Ελλή-
νων, προωθήθηκαν πολιτικές για την ισότητα και την αναδιανομή του
εισοδήματος και την ένταξη στον κοινωνικό ιστό ομάδων που για χρόνια είχαν
αποκλειστεί στο περιθώριο και την αφάνεια.

Μπορεί το συνδικαλιστικό του μέγεθος να ήταν τεράστιο, αλλά η απλότητά του
τον έφερνε κοντά σε κάθε συνάδελφο που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Προσιτός
προς όλους, ήταν διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο, καθημερινά για όλο
το χρόνο. Η προσήνειά του και η θέληση να συνδράμει όσους τον είχαν ανάγκη,
τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό σε όλους και βεβαίως προσέθεσαν στο μύθο του
ανάμεσα στους τραπεζοϋπαλλήλους.

Μάλιστα, όταν αποχώρησε (ή μάλλον τα εργοδοτικά συμφέροντα τον «αποχώρη-
σαν») από το συνδικαλισμό, δεν μπορούσε να μείνει άπραγος. Ένας άνθρωπος της
ευφυΐας του, με το αστείρευτο απόθεμα ενέργειας, φύσει και θέσει δραστήριος, δε
θα μπορούσε να μείνει «ήσυχος». Ίδρυσε με μεγάλη επιτυχία τη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρη-
ματιστηριακή» και διέπρεψε και στο χρηματιστηριακό κλάδο μέχρι την τελευταία
του πνοή…

Η  π ι κ ρ ί α  τ η ς  Ο ΤΟ Ε
Δυστυχώς, ο Αλέκος Πουλαρίκας, αυτός ο γίγαντας του συνδικαλιστικού κινήματος
των τραπεζοϋπαλλήλων, πρόλαβε να ζήσει τα τελευταία χρόνια την ακραία πα-
ρακμή της ΟΤΟΕ. Και εκεί που θα τον οδηγήσει το τελευταίο αυτό μονοπάτι του,
θα συναντήσει τις υπόλοιπες μεγάλες μορφές του τραπεζοϋπαλληλικού συνδικα-
λιστικού κινήματος και θα τους μεταφέρει με πικρία και απογοήτευση (όπως συ-
νήθιζε να μας λέει και ο ίδιος τις τελευταίες δεκαετίες), την τραγική
πραγματικότητα της σημερινής ΟΤΟΕ, αυτής της καρικατούρας του ένδοξου
παρελθόντος, που έχει καταντήσει δεκανίκι των τραπεζιτών και μένει με σταυρω-
μένα τα χέρια και σιωπά προκλητικά ενώπιον του επικείμενου αφανισμού του
επαγγέλματός μας.

Και όσο βέβαια είναι αλήθεια ότι κάθε περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά
και τις δικές της ιδιαίτερες συνθήκες, νομίζουμε δε χωρά αμφιβολία ότι το χθες
της ΟΤΟΕ της περιόδου Πουλαρίκα με το σήμερα της ΟΤΟΕ είναι η μέρα με τη
νύχτα… Σε κάθε περίπτωση, για να μη λέμε και πολλά λόγια, μπορεί ο καθένας να
συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της ΟΤΟΕ την περίοδο του Πουλαρίκα με την
ΟΤΟΕ του σήμερα…

Η  « π ε ρ ί ο δ ο ς  Π ο υ λα ρ ί κα »
Και μιας και αναφερθήκαμε στην «περίοδο Πουλαρίκα», πρέπει να γίνει μία ξεχω-
ριστή αναφορά στη δράση του εκλιπόντος ως ηγετική μορφή του συνδικαλιστικού
κινήματος στην Τράπεζα Πίστεως για δεκαετίες, όπου πραγματικά κατέγραψε ίσως
τις μεγαλύτερες επιτυχίες που γνώρισε ποτέ ο τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος!

Το «ασφαλιστικό αριστούργημά» του για τους συναδέλφους της Πίστεως θεωρούμε
ότι δε βρήκε όμοιό του σε αντίστοιχο χώρο των τραπεζών. Δυστυχώς, αυτή η τε-
ράστια ασφαλιστική κατάκτηση όχι μόνο δε βρήκε την κατάλληλη συνέχεια, αλλά
κατεδαφίστηκε βίαια από τους νεοσυνδικαλιστές της εργοδοσίας και σήμερα απο-
τελεί μία όμορφη ανάμνηση… Η «περίοδος Πουλαρίκα», όπως πολλοί συνάδελφοι
την αναφέρουν, είναι καθολικά αναγνωρισμένη ως η κορυφαία για τους εργαζό-
μενους και τους ασφαλισμένους στην Τράπεζα Πίστεως.

Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αλέκος Πουλαρίκας ενοχλούσε πολλούς. Και
όταν πλέον, τις τελευταίες δύο δεκαετίες κυρίως, άρχισαν να διαμορφώνονται οι
συνθήκες υπέρ της εργοδοσίας και σε βάρος του εργατικού κινήματος, η παρουσία
του χαλούσε τη συνταγή στους τραπεζίτες και τους εντολοδόχους τους… Οι κυ-
βερνητικοί και εργοδοτικοί μηχανισμοί μπήκαν σε πλήρη λειτουργία και με ντρο-
πιαστικές διαδικασίες τον ανέτρεψαν και ουσιαστικά έκτοτε ο συνδικαλιστικός
χώρος της Πίστεως λειτουργεί με καθαρά εργοδοτικά χαρακτηριστικά, με τις αρ-
νητικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης που έχουμε βιώσει αυτές τις 2 δεκαετίες και
όλοι εμείς οι προερχόμενοι από την Ιονική…

Ο  « Ι ο ν ι κά ρ ι ο ς »  Π ο υ λα ρ ί κα ς
Εμείς οι Ιονικάριοι έχουμε και έναν ξεχωριστό λόγο να εκφράζουμε πάντα την ευ-
γνωμοσύνη και την εκτίμησή μας προς το πρόσωπό του, αφού κατά τη διάρκεια
των μεγάλων αγώνων για το ξεπούλημα της Ιονικής Τράπεζας, ο Αλέκος στάθηκε
δίπλα μας, σαν ένας από εμάς και μαζί δώσαμε τους αγώνες για την προσπάθεια
αποτροπής της ιδιωτικοποίησης. Αυτή η συνέπεια και η αποφασιστικότητά του τον
κατέστησαν για πάντα εκλεκτό φίλο της Ιονικής Οικογένειας.

Μάλιστα, όσα μας έλεγε τότε ότι θα ακολουθούσαν, σήμερα ηχούν στα αυτιά μας
πιο δυνατά από ποτέ… Δεν ήταν «προφητικά» τα λόγια του, γιατί πήγαζαν από τη
βαθιά γνώση του χώρου και των εξελίξεων και δυστυχώς οι άσχημες προβλέψεις
του επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την πραγματικότητα, βυθίζοντας τα εργασιακά
μας δικαιώματα τα επόμενα χρόνια.

Από την άλλη βέβαια, οι νουθεσίες του Αλέκου για συνεχή, αδιάκοπο αγώνα σε
βάρος όσων γίνονταν τότε και όσων επρόκειτο να γίνουν, χαλύβδωσαν τη συνδι-
καλιστική μας πανοπλία και αποτέλεσαν επί 23 χρόνια τα εφόδιά μας για να αντι-
μετωπίζουμε χωρίς δισταγμό, φόβο και πάθος τις ακραίες εργοδοτικές
συμπεριφορές και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, ώστε να παραμένουμε όρθιοι και
ασυμβίβαστοι μέχρι σήμερα!

Και αν όλα αυτά που μας συμβούλευε τότε ο αγαπητός Αλέκος είχαν γίνει κτήμα
και στους 4.400 συναδέλφους της Ιονικής που ήταν αρχικά στο Σύλλογό μας, αλλά
στη συνέχεια μετά από απειλές προσέφυγαν στη συντριπτική τους πλειονότητα
στον εργοδοτικό σύλλογο, τότε να είστε βέβαιοι ότι ασφαλώς θα ήμασταν ακόμα
πιο δυνατοί και αποτελεσματικοί και θα ήταν διαφορετική η πορεία των προερχο-
μένων από την Ιονική.

Το  π ρ ότ υ πο  το υ  σ υ ν δ ι κα λ ι σ τ ή
Βέβαια, η τιμή για μια κοινή αναφορά στα έργα και τις ημέρες αυτής της μεγάλης
συνδικαλιστικής γενιάς που διέπρεψε την περίοδο της Μεταπολίτευσης, ανήκει σε
εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε και μαζί έφτιαξαν το έπος της ΟΤΟΕ των
αγώνων και της ρήξης, κόντρα στο ρεύμα υποταγής και ενσωμάτωσης που συνυ-
πήρχε τότε και επικράτησε πολύ αργότερα και σε όλα τα συνδικάτα της χώρας.

Είμαστε βέβαιοι πως αυτοί έχουν χρέος και θα το τιμήσουν όπως του αξίζει.

Τουλάχιστον εμείς σαν Σύλλογος προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε σε μία τέτοια δια-
δικασία. Θα τιμήσουμε τη μνήμη του, συνεχίζοντας να πορευόμαστε στο δρόμο
που χάραξε ο ίδιος. Μερικοί από εμάς μάλιστα, που συμμετείχαμε στις αρχές της
πορείας μας μετά από τη δεκαετία του ’70 στους αγώνες που έδινε εκείνη η σπου-
δαία φουρνιά των συνδικαλιστών στα όργανα διοίκησης του κλάδου, είμαστε ευ-

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Ο Αλέκος Πουλαρίκας
δεν είναι πια μαζί μας 

Ο Αλέκος, ο φίλος, ο συναγωνιστής, ο συνδικαλιστής,
ο ηγέτης,  ο  πρωτοπόρος,  ο  εμπνευστής,  έφυγε σε
ηλ ι κ ία  84  ε τών  την  Πέμπτη  12  Αυγούστου  γ ια  το
μεγάλο και τελευταίο ταξίδι .  Η μοναδική κληρονομιά
του όμως θα είναι για πάντα μαζί μας.
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γνώμονες για όσα μάθαμε δίπλα τους, αφού κάθε ημέρα μαζί τους ήταν και ένα ξε-
χωριστό μάθημα ζωής και συνδικαλισμού.

Είμαστε βεβαίως ευγνώμονες για τις φιλίες που αποκομίσαμε μέσα από αυτή τη δια-
δικασία, που μπορεί να πέρασαν από θύελλες, αλλά κράτησαν μέχρι τέλους, γιατί
υπήρχε αμοιβαία αναγνώριση και σεβασμός.

Ο Αλέκος σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ο βασικός φορέας, πρωτοπόρησε, οργά-
νωσε, ενέπνευσε εμάς τους υπόλοιπους για να κινηθούμε δυναμικά. Η επιμονή, η
ακεραιότητα,  ο ρεαλισμός και ο δυναμισμός του αποτελούν για εμάς που τον
συναναστραφήκαμε από κοντά ένα μοντέλο δράσης που διαμόρφωνε ακέραιες
συνδικαλιστικές συνειδήσεις βασισμένες στις αξίες και τις αρχές της ανεξαρτησίας,
της γνώσης και της αφοσίωσης στο δίκαιο των διεκδικήσεών μας.

Όλοι για ένα είμαστε σίγουροι, ότι ο Αλέκος με τους αγώνες και την πορεία του, έχει
αφήσει σπόρους που μέσα από την παρατεταμένη οικονομική, κοινωνική και συν-
δικαλιστική κρίση, θα έρθει η στιγμή που θα φυτρώσουν πάλι, ώστε να υπάρξει ανα-
διάταξη και αναδιοργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος προκειμένου να
μπορέσουν να αναπνεύσουν οι εργαζόμενοι και να ζήσουμε στιγμές του ένδοξου
παρελθόντος.

Μπορεί τα ονόματα των πρωτοπόρων του συνδικαλιστικού κινήματος να μην παί-
ζουν στα δελτία ειδήσεων και στις επικεφαλίδες του Τύπου, αλλά να είστε βέβαιοι
ότι η κληρονομιά τους παραμένει, φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού και θα είναι ξανά
χρήσιμη στο μέλλον. Ίσως τότε και το όνομα του εκλιπόντος, αγαπητού Αλέκου
Πουλαρίκα, να τιμηθεί με τον τρόπο που του αρμόζει…

Μέχρι τότε, όλοι εμείς που ήμασταν δίπλα του επί δεκαετίες, που εμπνευστήκαμε
από τη δράση του και μεγαλώσαμε με τις αρχές που μας δίδαξε, δε θα τον ξεχά-
σουμε ποτέ και τον αποχαιρετήσαμε μαζικά τη Δευτέρα 16.8.21, ώρα 16:00 μ.μ. στο
Νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου, όπου έπεσε η αυλαία του πρωταγωνιστή Αλέ-
κου Πουλαρίκα.

Εκφράζουμε τα βαθιά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του Βίβιαν που τον λάτρεψε,
το γιο του και συνάδελφο Βασίλη, καθώς και τις δύο κόρες του Άννα και Αλεξία.

Αποτίουμε φόρο τιμής με σεβασμό στο μεγάλο αυτό αγωνιστή που με τις πράξεις
και την πορεία του προσέδωσε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν το συν-
δικαλιστή. Υποσχόμαστε να αγωνιστούμε ώστε οι πρωτοβουλίες του να βρουν μι-
μητές στο μέλλον και οι εργαζόμενοι να επανακτήσουν τα δικαιώματα για τα οποία
πολέμησε ο εκλιπών, αλλά και οι κοινωνίες μας να λειτουργήσουν σε διαφορετικά,
πιο ανθρώπινα πρότυπα από τη σημερινή, θλιβερή πραγματικότητα.

Κ α λ ό  τ α ξ ί δ ι  Α λ έ κ ο !

Διακρίνονται από αριστερά:  ΑΛΕΚΟΣ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ, (Πρόεδρος Συλλόγου Τράπε-
ζας ΠΙΣΤΕΩΣ),  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ, (Πρόεδρος Συλλόγου Τράπεζας ΕΤΒΑ και
πρόεδρος της ΟΤΟΕ),  ΤΑΣΟΣ ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ, (Πρόεδρος Συλλόγου  AMERICAN EX-
PRESS), ΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ, (Πρόεδρος Συλλόγου NATIONAL WESTMIN-
STER BANK), και ο ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, (Νομικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ).

Ό
πως θα θυμάστε, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του
2020 είχαν πιστωθεί τα αναδρομικά των παρανό-
μως παρακρατηθέντων ποσών των Ν4051/2012 και

Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016,
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας.

Ο Σύλλογός μας είχε παρακολουθήσει στενά το ζήτημα και
μάλιστα, διαπιστώνοντας κάποια σφάλματα και παραλεί-
ψεις, είχε αποστείλει σχετικές επιστολές στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες ζητώντας τη διευθέτησή τους.

Ενώ τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε θίξει, έχουν έκτοτε δι-
ευθετηθεί, παρέμενε σε εκκρεμότητα το ζήτημα που αναφέ-
ραμε στην υπ’αριθμ. 25/2.12.20 επιστολή μας προς το
ΤΑΠΙΛΤ-Συγχωνευμένα ταμεία, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και το διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Αυτό αφορούσε τους συναδέλφους που είχαν λάβει ανα-
δρομικά για διάστημα που συμπεριλάμβανε και το επί-
μαχο ενδεκάμηνο, λόγω τροποποίησης της οριστικής
τους απόφασης συνταξιοδότησης (π.χ. λόγω διόρθωσης
βαθμού, άρσης πλαφόν, επιδομάτων τέκνων ή γάμου
κ.ά), καθόσον σε αυτήν την κατηγορία είχε γίνει παρα-
κράτηση τόσο του Ν4051/2012 όσο και του Ν4093/2012,
αλλά τους επεστράφη μόνο η κράτηση του Ν4051/2012.

Βέβαια, το θέμα αυτό γνωρίζαμε ότι παρουσίαζε επιπλέον
δυσκολίες, αφού τα αναδρομικά της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας δεν υπήρχε η δυνατότητα να υπολογιστούν ηλεκτρο-
νικά και εξ αρχής είχαν υπολογιστεί χειροκίνητα από το
ΤΑΠΙΛΤ (Συγχωνευμένα ταμεία). Συνεπώς η διαδικασία της
επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων επίσης δεν
υπήρχε η δυνατότητα να γίνει ηλεκτρονικά, αλλά έπρεπε να
εξεταστεί κάθε φάκελος ξεχωριστά και να υπολογιστούν οι
επιστροφές από τους εργαζομένους στο Ταμείο μας.

Επομένως, πράγματι ο φόρτος εργασίας που συνεπαγόταν

αυτή η διαδικασία για την επιστροφή των αναδρομικών του
Ν4093/2012 σε αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων ήταν
πολύ μεγάλος, ωστόσο ο Σύλλογός μας που κίνησε το θέμα
αυτό, δε σταμάτησε ποτέ να πιέζει τους αρμοδίους προκει-
μένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία και οι συνάδελφοι να
λάβουν τα ποσά που δικαιούνται (το θέμα μάλιστα αφορά
δεκάδες συναδέλφους μας και όχι κάποιους λίγους).

Έπειτα λοιπόν από τις επίμονες προσπάθειες της ΙΟΝΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και αυτήν την πολύμηνη – εν πολλοίς
πάντως δικαιολογημένη – αναμονή, με μεγάλη ικανοποί-
ηση σας ενημερώνουμε ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου
(μαζί με τις συντάξεις Οκτωβρίου), πιστώθηκαν τα ανα-
δρομικά του ενδεκαμήνου που προκύπτουν από τα πα-
ρανόμως παρακρατηθέντα ποσά του Ν4093/2012 στην εν
λόγω κατηγορία συνταξιούχων συναδέλφων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους εργαζόμενους στο
Ταμείο που έφεραν εις πέρας αυτή την ομολογουμένως δύ-
σκολη διαδικασία, αλλά κύρια την ασφαλιστική μας σύμ-
βουλο, συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου, η οποία
πράγματι κυνήγησε το θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος,
αφού δεν σταμάτησε όλους αυτούς τους μήνες να πιέζει για
τη διεκπεραίωσή του ώστε να πιστωθούν αυτά τα ποσά
στους δικαιούχους.

Τα ποσά αυτά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους μαζί με
τις συντάξεις Οκτωβρίου αναφέρονται και στο εκκαθαρι-
στικό σημείωμα των συναδέλφων.

Αν οι δικαιούχοι συνάδελφοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά,
έχουν οποιαδήποτε σχετική απορία ή αν κάποιοι γνωρίζουν
ότι ανήκουν στην επίμαχη κατηγορία και παρουσιάστηκε
πρόβλημα στην πίστωση, τότε  μπορούν να επικοινωνούν
με το Σύλλογό μας, προκειμένου να τους παρέχουμε τις απα-
ραίτητες διευκρινίσεις.

Μετά από επίμονες προσπάθειες
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ επεστρά-
φησαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα πα-
ρανόμως παρακρατηθέντα ποσά του
Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος
2015 – Μάιος 2016, στους συναδέλ-
φους που είχε γίνει τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής τους απόφασης

Άνοιξε και η πλατφόρμα για
τα αναδρομικά κληρονόμων
συνταξιούχων με περισσό-
τερα από 30 έτη ασφάλισης

Μετά από την πίστωση των ανα-
δρομικών στους παλαιούς συνταξι-
ούχους, άνοιξε και η πλατφόρμα
για την υποβολή ηλεκτρονικής αί-
τησης από τους κληρονόμους
συνταξιούχων με περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης που απε-
βίωσαν προτού εισπράξουν τα
αναδρομικά που δικαιούνταν.

Η διαδικασία αφορά στα αναδρο-
μικά που προκύπτουν από τον επα-
νυπολογισμό των συντάξεων
κατ’εφαρμογή του ν.4670/2020
των συνταξιούχων (παλαιών και
νέων) με πάνω από 30 χρόνια
ασφάλισης που απεβίωσαν μετά
την 1η Οκτωβρίου 2019.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική υπηρεσία από τον ιστότοπο
του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) οι
κληρονόμοι ακολουθούν τη δια-
δρομή: 

Επιστροφή ποσών σε κληρονό-
μους —->  Επιστροφή αναδρομι-
κών σε κληρονόμους που
προκύπτουν από τον επανυπολο-
γισμό κατ΄εφαρμογή του νόμου
4670/2020 .
Ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος επι-
λέγει το είδος της αίτησης που θα
υποβάλλει ανάλογα με το εάν έχει
δημοσιευθεί  Διαθήκη ή όχι.
Ειδικότερα ζητούνται από τους
κληρονόμους να επισυνάψουν τα
ακόλουθα   πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποί-
ησης Κληρονομιάς.

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευ-
σης Διαθήκης.

3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγε-
νών.

Οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν
πλέον τη δυνατότητα να αντλή-
σουν ηλεκτρονικά τα εν λόγω δι-
καιολογητικά που ζητούνται με
βάση το κληρονομικό δίκαιο από
την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημο-
σίου www.gov.gr .
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Ευαγγελία Κοψαχείλη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 49 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη ζωή
η συναδέλφισσά μας Ευαγγελία (Λία) Κοψαχείλη, η οποία υπηρέτησε στα καταστήματα
Θεσσαλονίκης Ερμού, Αγίων Θεοδώρων, τη Διεύθυνση Καταστημάτων Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Τσιμισκή, Εγνατίας, Αγίας Σοφίας και Αγίου Νικολάου Καβάλας
και ως διευθύντρια στον Πλαταμώνα, το Νέο Κορδελιό και το Ντεπώ. Τη Λία διέκριναν

το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και η απώλειά της σκόρπισε τη θλίψη στους συναδέλφους της,
αφού ήταν ακόμα εν ενεργεία εργαζόμενη. Στον πατέρα της Κωνσταντίνο, τη μητέρα της Χαρίκλεια,
τον αδερφό της Δημήτρη που είναι συντετριμμένοι και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της συναδέλφισσας έγιναν στα Κοιμητήρια
Αναστάσεως Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Τσακαλίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία  64 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Τσακαλίδης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Διοικητηρίου,  Σταυρούπολης, Ρούσβελτ, Μο-
ναστηρίου και είχε διατελέσει Διευθυντής στα καταστήματα Κιλκίς, Καλαμαριάς και Σταυ-
ρούπολης. Τον Χρήστο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και
διακρινόταν για την αγάπη του και την αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους του. Επι-

πλέον ήταν μία ιδιαιτέρως ενεργή, δυναμική και πολυσχιδής προσωπικότητα που κινητοποιήθηκε σε
πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής, έχοντας μάλιστα διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου της Ιο-
νικής καθώς και πρόεδρος των ομάδων Ολυμπιάδας και Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης Ά Εθνικής Γυναι-
κών, και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Στη σύζυγό του Λίτσα, τους
δύο γιους του Χαρίτωνα και Γιώργο και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στο Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου της
Νέας Κρήνης Καλαμαριάς και η ταφή του στο Κοιμητήριο Καλαμαριάς.

Λάζαρος Παπαγερίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός μας Λάζαρος Παπαγερίδης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Καστοριάς. Τον Λάζαρο διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ είχε ενεργή συνδικαλιστική δράση και ήταν πάντα
κοντά στο Σύλλογο της Ιονικής. Στη σύζυγό του Ζωγραφιά, την κόρη τους Δέσποινα και
στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακο-

λουθία του συναδέλφου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καστοριάς και η ταφή του στο Κοιμητήριο
Καστοριάς.

Λεωνίδας Παπαδόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε να κρα-
τηθεί στη ζωή, ο συνάδελφός μας Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει
στην Ιπποκράτους, το Κεντρικό, το Κολωνάκι, τους Γαργαλιάνους, την Καλαμάτα και
ως διευθυντής στη Βόνιτσα, τη Λευκάδα και την Κυπαρισσία. Τον Λεωνίδα διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ έτρεφε μεγάλη αγάπη για τη φύση και την

άθληση, αφού ασχολείτο εντατικά με την ορειβασία και την ποδηλασία. Στη σύζυγό του Χρυσούλα, τις
δύο κόρες τους, Χριστίνα και Ελένη και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ηρώων στην
Καλαμάτα και η ταφή του στο Κοιμητήριο Καλαμάτας.

Σωτηρία Κορδονούρη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών η συναδέλφισσά μας Σωτηρία Κορδονούρη,
η οποία είχε υπηρετήσει στον Περισσό. Τη Σωτηρία διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στο σύζυγό της Γιάννη, το γιο τους Γιώργο και στους οικείους της εκλι-
πούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της
συναδέλφισσας έγιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα του συζύγου της, την Παλαιοβαρβάσαινα

Ηλείας.

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνάδελφός μας Παναγιώτης Γιαν-
νακόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Τον
Παναγιώτη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ παρέμενε πάντα στο
Σύλλογό μας, αφού ήταν ένας από τους 300 που κράτησαν όρθιο το Σύλλογο της Ιονι-

κής. Στη σύζυγό του Διαμάντω, τις δύο κόρες τους Ζαχαρούλα και Αθανασία – Ξακουστή, τον αδελφό
του και επίσης συνάδελφό μας Περικλή και τα άλλα δύο αδέλφια του Βασίλη και Ευάγγελο και στους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του
συναδέλφου έγινε στην γενέτειρά του, Ελάτη Αρκαδίας.

Χάρης Σταματόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής
Τράπεζας Χάρης Σταματόπουλος. Ο εκλιπών είχε διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας από το 1996 έως το 1999
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιονικής Ξενοδοχειακής. Κατά τη διάρκεια

της σταδιοδρομίας του ανέλαβε σημαντικές θέσεις με επιρροή στο δημόσιο βίο (ανάμεσα
σε άλλα :  από το 2011 μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος,
2009-2011 Πρόεδρος των Δ.Σ. ΟΠΑΠ ΑΕ, ΟΠΑΠ Sports Ltd και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd, 1996-2001 Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», 1995-1996 μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης, 1981-1995 στέλεχος της Τράπεζας
Ελλάδος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Συναλλάγματος,1987-
1989 Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορίου, 1983-1985 Ειδικός Συνεργάτης στο Οικονομικό
Γραφείο του Πρωθυπουργού, 1985-1987 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, 1994-1996
μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 1996-1998 μέλος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων).
Ωστόσο, η θητεία του στην Ιονική σημαδεύτηκε από το ξεπούλημα της Τράπεζας και βεβαίως αυτό
ήταν ένα από τα πλέον μελανά σημεία της σταδιοδρομίας του. Στη σύζυγό του Σωτηρία, τους γιους
τους Κωνσταντίνο και Γιάννη και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια. Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος έγινε στο Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Άνω
Πεντέλης και η ταφή του στο Κοιμητήριο Πεντέλης.

Αντώνης Κρετσόβαλης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός μας Αντώνης Κρετσόβαλης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στην Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης και στη Βέροια. Τον Αντώνη
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, αλλά και το βαθύ αίσθημα αλλη-
λεγγύης και προσφοράς προς τους συνανθρώπους του. Τα τελευταία χρόνια, που είχε
τη δυνατότητα, ο Αντώνης είχε αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση και μάλιστα πρό-

σφατα είχε δωρίσει 150.000 ευρώ για την ανακαίνιση του Γηροκομείου της Βέροιας. Εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή
του συναδέλφου έγιναν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βέροιας.

Κωνσταντίνος Μπάρτζας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Μπάρτζας, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Ερμού Θεσσαλονίκης, το κατάστημα Διοικητηρίου
και το Γραφείο Βαλκανικών Υποθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Τον Κώστα διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελένη, το γιο τους και επίσης συνάδελφό μας
Παναγιώτη, τον έτερο γιο τους Αλέξανδρο και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα

βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Χαρι-
λάου Θεσσαλονίκης και η ταφή του στα Κοιμητήρια Αναστάσεως Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Νικόλαος Καμπούρογλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από μάχη που έδωσε να κρατηθεί στη
ζωή, ο συνάδελφός μας Νικόλαος Καμπούρογλου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο
Κεντρικό, στο κατάστημα Συγγρού, στη Διεύθυνση Πληροφορικής και στη Διεύθυνση
Καρτών. Τον Νίκο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
και επίσης συναδέλφισσά μας Λίτσα, την κόρη του Εύη και στους οικείους του εκλι-

πόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του συναδέλφου
έγιναν στο κοιμητήριο της Ερέτριας.

Θεοδώρα ρέππα Καραμουκτή
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών η συναδέλφισσά μας Θεοδώρα Ρέππα Καρα-
μουκτή, η οποία είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Τερψιθέας. Τη Θεοδώρα διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο σύζυγό της Παναγιώτη, τα παιδιά τους Ελένη
και Θεόδωρο και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητή-

ρια. Η εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε στον ιερό ναό Εισοδίων της Θεοτό-
κου Τερψιθέας και η ταφή της στην ιδιαίτερη πατρίδα της Βαλτεσινίκο Αρκαδίας.

Δημήτρης Ανδριόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης Ανδριόπουλος,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Αγίου Ανδρέα Πατρών, Αμφιλοχίας, Μεσο-
λογγίου, ως διευθυντής στους Γαργαλιάνους, ως διευθυντής στην Αίγινα και ως εργα-
ζόμενος και διευθυντής στην Κυπαρισσία. Τον Δημήτρη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Κλεονίκη, τις κόρες τους Ειρήνη και Νίκη και στους

οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του
συναδέλφου έγιναν στην Κυπαρισσία.

Ντίντα Γαλανοπούλου
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών η συναδέλφισσά μας Ντίντα Γαλανο-
πούλου, η οποία είχε υπηρετήσει όλα τα χρόνια της στην τράπεζα στο Κεντρικό. Την
Ντίντα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Μέσα από την πολυετή υπη-
ρεσία της στο Κεντρικό πάρα πολλοί συνάδελφοι είχαν την τιμή να τη γνωρίσουν και
να διαπιστώσουν την ξεχωριστή και καλοσυνάτη προσωπικότητά της, αφού ήταν ένας

ανοιχτός άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους. Στο σύζυγό της Ανδρέα, τις κόρες τους Ελίνα, Χρι-
στιάνα και τη γνωστή ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της συναδέλφισσας έγιναν στο Α’ Κοιμητήριο
Αθηνών.

Πέτρος Οικονόμου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας Πέτρος Οικονόμου, ο
οποίος είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Δικαστικού της Ιονικής Τράπεζας.
Τον Πέτρο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα, αλλά και η βαθιά γνώση του
αντικειμένου του, όπως μαρτυρά η θέση ευθύνης που είχε στην Ιονική Τράπεζα, αλλά
και το γεγονός ότι στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Νομικών Υπη-

ρεσιών στην Εθνική Τράπεζα. Στη σύζυγό του Αφροδίτη, τα παιδιά τους Θανάση και Ντόρα και στους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στον
ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας και η ταφή του στο κοιμητήριο Ελευσίνας.

Θεοδώρα Δημακοπούλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η συναδέλφισσά μας Θεοδώρα (Ντόρα) Δη-
μακοπούλου που είχε υπηρετήσει το σύνολο του εργασιακού της βίου στο Κεντρικό κα-
τάστημα της Ιονικής Τράπεζας. Την Ντόρα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα και ήταν πράγματι μία εξαίρετη συναδέλφισσα που άφησε βαθύ το απο-
τύπωμά της σε όσους είχαν την τιμή να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Στην αδερφή της Πόπη, το γαμπρό της Νάσο και στην επίσης συνταξιούχο συναδέλφισσά μας ανιψιά
της Σοφία και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακο-
λουθία και ταφή της εκλιπούσης έγιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Σαλμώνη Πύργου Ηλείας.

Γεώργιος Κητίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Γεώργιος Κητίδης, ο οποίος
είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ως προϊστάμενος των οδηγών.
Τον Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελισάβετ,
τα παιδιά τους Ηλία και Ελένη και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμη-

τήριο Καλλιθέας.

Αχιλλέας Παναγιωτόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνάδελφός μας Αχιλλέας Παναγιωτόπου-
λος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και ως διευθυντής στην Ιπποκράτους, το
Κολωνάκι, το Περιστέρι και τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τον Αχιλλέα διέκρι-
ναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από
την αξιοπρόσεκτη σταδιοδρομία του στην τράπεζα. Στη σύζυγό του Κική, τα δύο τους

παιδιά, Γιάννη και Μαρία και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.
Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Δημήτριος ρίζος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 95 ετών, ο συνάδελφός μας Δημήτριος Ρίζος, ο οποίος
είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης ως εργαζόμενος και ως
διευθυντής και με αποσπάσεις στα καταστήματα Μεγάρων, Αμφιλοχίας, Καλαμπάκας,
Μεσολογγίου, Παγκρατίου, Πετραλώνων, Παλιάς Λαχαναγοράς, Ναυπλίου, Ιωαννίνων,
Μενιδίου, Τρικάλων, Νέας Φιλαδέλφειας, Τριπόλεως, Αχαρνών, Χίου, Μερκούρη και

τέλος στο Γραφείο Διοικήσεως. Τον Δημήτρη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα, καθώς
και η βαθιά γνώση του αντικειμένου του, όπως μαρτυρά και η επιτυχημένη σταδιοδρομία του όλα τα
χρόνια που υπηρέτησε στην τράπεζα. Στη σύζυγό του Καλλιθέα, την κόρη τους και επίσης συναδέλ-
φισσά μας Μαριάννα, τον γιο τους Απόστολο και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγιναν στο Β΄ Νεκροταφείο Αθηνών (Ριζού-
πολη).

Κωνσταντίνος
Ζης
Έφυγε από κοντά
μας σε ηλικία 96
ετών ο συνάδελ-
φός μας Κων-

σταντίνος Ζης, ο οποίος είχε
υπηρετήσει στο Κεντρικό, τη Μη-
τροπόλεως, ως διευθυντής στο
Μαρούσι και ως υποδιευθυντής
στο Κεντρικό. Τον Κωνσταντίνο
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
Μαρίκα, την κόρη τους Ζωή και
στους οικείους του εκλιπόντος εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια. Η εξόδιος ακολουθία και
ταφή του συναδέλφου έγιναν στο
Κοιμητήριο Δροσιάς.

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

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

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte.gramm@gmail.com
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