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Δανειακές οφειλές 
συνταξιούχων συναδέλφων 

και ρυθμίσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΥΛΛΟΥ
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ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2018

Σ’ αυτό το τεύχος:
• Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.: Αίτημα  προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) για 

αντιμετώπιση των δανείων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων  

•	Εκδικάζεται η προσφυγή του Συλλόγου μας στο Σ.τ.Ε. για την 
ακύρωση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016)

• Επιστολή των Συνταξιουχικών Συλλόγων ασφαλισμένων του 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Προσδιορισμός των αγωγών συμπλήρωσης του Εφ Άπαξ από το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
2018 

Συμμετοχή του Συλλόγου 
Συνταξιούχων Ιονικής στην 
συγκέντρωση Συνταξιούχων στην 

Θεσσαλονίκη
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Στιγμιότυπο από την δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων 
που πραγματοποιήθηκε  στην Θεσσαλονίκη την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 , στην 

οποία συμμετείχε ο ΣΣΙΛΤΕ.

Το σοβαρό ζήτημα των δανειακών οφειλών των συνταξιούχων συναδέλφων της Ιονικής, 
τέθηκε από το Σύλλογό μας στην Διοίκηση της Alpha Bank εγγράφως και προφορικώς, 
στην δεύτερη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, με τον 

Διευθυντή Διευθετήσεων Οφειλών κ. Ρουβέλλα και τον Υποδιευθυντή κ. Βενέτη. 
Το θέμα των δανειακών υποχρεώσεων των μελών μας, μετά την μείωση των καταβαλλόμενων 

συντάξεων, (έως 93% της Επικουρικής και έως 45% της Κύριας), αποτελεί πλέον μέγιστη 
προτεραιότητα για τον ΣΣΙΛΤΕ, παράλληλα με το θέμα της εξευτελιστικής σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ και της μη επαρκούς κάλυψης των θεμάτων υγείας από το Κρατικό Σύστημα Περίθαλψης. 

Μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας πλαισιωμένα από πρώην χορηγητικά στελέχη 
της Ιονικής (νυν συνταξιούχους μας) έθεσαν το σύνολο  των προβλημάτων των συναδέλφων 
οφειλετών από την αδυναμία πλέον εξυπηρετήσεως των δανείων που έχουν λάβει καθώς και τους 
μέχρι τώρα συνεπείς δανειολήπτες συναδέλφους.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν: Οι πάσης φύσεως δυνατότητες ευνοϊκών ρυθμίσεων 
στεγαστικών δανείων, στεγαστικών δανείων ΣΣΕ ΄84 και προϊόντων καταναλωτικής πίστης. Η 
αναγκαιότητα παροχής επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το «κούρεμα» προϊόντων 
καταναλωτικής πίστης πριν την πώληση από τις Τράπεζες σε ξένα funds οφειλών καταναλωτικών 
δανείων (άνευ εξασφαλίσεων). Η ανάλγητη πρακτική απέναντι στους οφειλέτες συναδέλφους, 
Εισπρακτικών Εταιρειών, οι οποίες συνεργάζονται και ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας. 
Οι πλειστηριασμοί, «Εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας» που αφορούν την 
Α΄ κατοικία συναδέλφων-συνταξιούχων, που επί δεκαετίες εργάστηκαν στην Τράπεζα! Αναστολή 
καταβολής των δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.

Τέλος συζητήθηκε η ανάγκη δημοσίευσης στα μέλη μας, αναλυτικού-εκλαϊκευμένου 
πληροφοριακού δελτίου για όλες τις υφιστάμενες περιπτώσεις ρυθμίσεων στεγαστικής και 
καταναλωτικής πίστης (Νόμοι, εγκύκλιοι, οδηγίες κλπ). 

Συνεπώς οι συνάδελφοι που επιθυμούν να κάνουν ρύθμιση της οφειλής τους θα πρέπει 
όπως μας υπέδειξαν οι εκπρόσωποι της Τράπεζας, να κάνουν σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση 
Καθυστερήσεων μέσω του Καταστήματος. Είναι ευνόητο ότι ο Σύλλογός μας θα παρέχει κάθε 
δυνατή βοήθεια, εφόσον μας ενημερώσετε σχετικά για το αίτημα της ρύθμισής σας (Κατάστημα, 
αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής), ώστε να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για το 
σοβαρό αυτό θέμα.

Σελ. 3
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Σελ. 7

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύσκεψη του Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΙΛΤΕ με την Alpha Bank

Το μήνυμα του Συλλόγου συνταξιούχων  
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος                              

Σελ. 4

Αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε!

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2018 

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Τηλ. 210 36 15 765 
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΣ 
www.syntaxilte.gr

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ, επί της οδού Πανεπιστημίου 
44, στον 4° όροφο. Η γιατρός δέχεται τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και 

Λαϊκής Τράπεζας:
- Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10:30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα 
-Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:30 π. μ. έως τις 12:30 το μεσημέρι.

Το κόστος για συνταγογράφηση είναι 5 € έως 6 φάρμακα και 10 € άνω των 6 φαρμάκων.
 Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων 5 €.

 Δίμηνες συνταγές 10 € και τρίμηνες συνταγές 15 €. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με την ιατρό Κα 

Ναταλία Πριαχίνα. 
Τηλέφωνο ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932 246006.

Οσοι χρωστούν στην Εφορία κυρίως μεγάλα ποσά θα δουν ακίνητα και κινητά περιουσιακά 
στοιχεία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, έργα τέχνης, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή) 

να βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί. Έχουν προηγηθεί, οι δεσμεύσεις και οι κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων. Κατασχέσεις σε ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, γραφεία κλπ) και 
κινητά περιουσιακά στοιχεία γίνονται για χρέη άνω των 500 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία, στη διάρκεια μιας χρονιάς τα θύματα των κατασχέσεων αυξήθηκαν κατά 211.021 
οφειλέτες, από 839.056 ως το 2016, σε 1.050.077 οφειλέτες στο τέλος του 2017.
Η εφορία όμως δεν μπορεί να κατάσχει τα πάντα. Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται από την 
κατάσχεση:– Τα πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του 
και ιδίως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα. - Τα τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα στον 
οφειλέτη και την οικογένειά του για τρεις μήνες. – Τα βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία 
τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικότερα την πνευματική 
μόρφωση και ανάπτυξη του οφειλέτη ή της οικογένειάς του.

Από 27 Απριλίου ξεκίνησαν                                          
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

της εφορίας

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 17ος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX:210 3614287 

Email: info@syntaxilte.gr 

site: www.syntaxilte.gr 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  e-mail:print@alkodi.gr 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 79

-Τηλ. 210 3615765, 210 3640541, FAX 210 3614287

-E mail: info@syntaxilte.gr   

-Ιστοσελίδα ΣΣΙΛΤΕ, με επίκαιρη καθημερινή ενημέρωση στο διαδίκτυο: www.syntaxilte.gr

-Facebook: Γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο facebook «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

 Απεβίωσε στην Ραφήνα Αττικής σε ηλικία 75 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Ιονικής, Νίκος Δεβετζής.
 Απεβίωσε στις Σέρρες σε ηλικία 69 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος       
Ιονικής,  Παναγιώτης Σαϊδης.
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 76 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, 
Βασίλης Ζορμπάς. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 85 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, 
Μιχάλης Βιντζηλαίος.
 Απεβίωσε στην Αθήνα, ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, Γεώργιος 
Βεβελογιάννης.
 Απεβίωσε στην Κρήτη σε ηλικία 60 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, 
Εμμανουήλ Πετράκης του Ιωάννου.
 Απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη σε ηλικία 76 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος 
Ιονικής, Θεοχάρης Βουτσάς.

Καλό παράδεισο στους συναδέλφους, θερμά συλλυπητήρια από το Δ.Σ. του 
ΣΣΙΛΤΕ στους οικείους τους.

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής-
Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, μετά 

από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 
προσέφερε το ποσόν των 300 ευρώ 
και είδη διατροφής αξίας 360 ευρώ, 
ικανοποιώντας σχετικό γραπτό 
αίτημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, στη μνήμη 
των συναδέλφων μας συνταξιούχων 
(αντί στεφάνου) που αποβίωσαν το 
2017. 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ είναι Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, εδρεύει στο 
Εφετείο Αθηνών και εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Κύριος σκοπός 
της Ε.Π.Α.Α. είναι η πρόληψη της 
εγκληματικότητας ανηλίκων, που 
ενδέχεται λόγω της προσωπικότητας, 
του οικογενειακού περιβάλλοντος ή 
άλλων συνθηκών να οδηγηθούν σε 
παραβατική συμπεριφορά και η υλική 
και κοινωνική στήριξη των σε κίνδυνο ευρισκομένων ανηλίκων. Η ως άνω Εταιρία λειτουργεί την 
«ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΡΡΕΝΩΝ» σε ιδιόκτητο κτίριο όπου παρέχεται φιλοξενία, γραμματική και 
τεχνική εκπαίδευση και εν γένει διαπαιδαγώγηση σε 20 ανήλικους ηλικίας 8-19 ετών. 
-Μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας και άλλοι συνάδελφοι συνταξιούχοι, επισκέφθηκαν την 
«ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», παρέδωσαν στους υπευθύνους το ποσό των 300 ευρώ και είδη 
διατροφής αξίας 360 ευρώ. Επίσης έδωσαν τα θερμά τους συγχαρητήρια για το σοβαρό κοινωνικό 
έργο που επιτελούν για την προστασία και εκπαίδευση των 20 ανηλίκων φιλοξενούμενων της 
στέγης.

Από τις 27 Απριλίου  2018 άρχισαν 
να διενεργούν  ηλεκτρονικούς  
πλειστηριασμούς ακινήτων για 
απλήρωτα χρέη προς το Δημόσιο οι 
ΔΟΥ και οι λοιπές φοροεισπρακτικές 
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στείλτε τη συνεργασία σας για το πολιτιστικό 
περιοδικό του Συλλόγου «διαδρομές»

Στα πλαίσια της έκδοσης του 3ου τεύχους του Πολιτιστικού 
Περιοδικού του Συλλόγου, οι συνάδελφοι μπορούν να στείλουν 

άμεσα τις συνεργασίες τους για δημοσίευση: στο e mail info@
syntaxilte.gr, ταχυδρομικά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ και αυτοπροσώπως 
στα γραφεία του ΣΣΙΛΤΕ, τηλ. 210 3615765.

Η Πολιτιστική έκδοση του Συλλόγου μας «διαδρομές» γράφεται 
αποκλειστικά από τους συναδέλφους -συνταξιούχους και περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, τα λογοτεχνικά σας κείμενα, ποίηση, παράδοση, 
λαογραφία, ήθη και έθιμα, φωτογραφία, ζωγραφική, μουσική, χορό, 
ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έκδοση βιβλίων, άθληση και κάθε άλλη πολιτιστική δραστηριότητα 
και έκφρασή σας.
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Το έγγραφο αίτημα του Συλλόγου μας για 
τις δανειακές οφειλές των συνταξιούχων 

μας, που συζητήθηκε στην σύσκεψη με την 
Alpha Bank

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.: Αίτημα  προς την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) 
για αντιμετώπιση των δανείων των 
συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων 

Ανάθεση διαχείρισης «κόκκινων» 
καταναλωτικών και επιχειρηματικών 

δανείων σε ξένα funds
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                                                               

ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
 Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου την 1η του Μάη γιορτάζουν και 
τιμούν τους μεγάλους αγώνες των προγόνων μας που ξεκίνησαν το 1886 στο Σικάγο 
για την διεκδίκηση του 8ώρου. Ο γιορτασμός της πρωτομαγιάς εφέτος συμπίπτει με τα 
50 χρόνια του Γαλλικού Μάη του ΄68. 
 Από τότε και μέχρι σήμερα με συνεχείς αγώνες, θυσίες, αίμα, αλλά και με πισωγυρίσματα, 

οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι κατάφεραν να κατοχυρώσουν αρκετά από τα εργασιακά 

και ασφαλιστικά τους δικαιώματα και να πετύχουν σχετική βελτίωση της οικονομικής και 

κοινωνικής τους θέσης.

Όμως η πρωτομαγιά του 2018, μετά από 8 χρόνια εξοντωτικών μνημονιακών μέτρων 

βρίσκει τον κλάδο μας να βιώνει μια πρωτόγνωρη και πρωτοφανή δύσκολη κατάσταση, η 

οποία χαρακτηρίζεται από:

•	 τις	δραματικές	περικοπές	στο	σύνολο	των	συντάξιμων	αποδοχών	μας,

•	 τη	συνεχή	υποβάθμιση	των	υπηρεσιών	υγείας	και	πρόνοιας,

•	 την	εξοντωτική	φορολόγηση	των	συντάξεών	μας	και	τα	χαράτσια	στα	σπίτια	μας,

•	 το	 κούρεμα	 και	 την	 απομείωση-ληστεία	 των	 αποθεματικών	 των	 ασφαλιστικών	 μας	

ταμείων,

•	 την	αντικειμενική	αδυναμία	μας	να	εξυπηρετήσουμε	τις	δανειακές	και	φορολογικές	μας	

υποχρεώσεις,

•	 την	παρατεταμένη	ύφεση,	τη	λιτότητα,	την	ανεργία	και	την	ακρίβεια.

 Σε αυτό το δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο Σύλλογός μας  στέκεται όρθιος 
στο πλευρό όλων των συναδέλφων μας και: α) προβάλλει τα δίκαια αιτήματά μας, β) 
συμμετέχει στους αγώνες της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ, της ΑΓΣΣΕ και ολόκληρου του 
κλάδου μας και γ) διεκδικεί την αποκατάσταση των αδικιών.
 Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλα τα Μέλη του ΣΣΙΛΤΕ:  
•	 να	βρίσκονται	σε	εγρήγορση	και	αγωνιστική	ετοιμότητα,
•	 να	πλαισιώνουν	και	να	στηρίζουν	το	Σύλλογό	μας	και
•	 να	συμμετέχουν	ενεργά	στις	κινητοποιήσεις	και	στις	εκδηλώσεις	του	Συλλόγου,	της	

Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ και της Συνομοσπονδίας μας ΑΓΣΣΕ. 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ                               ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

Ο Σύλλογός μας, είναι ο μόνος Σύλλογος 
Συνταξιούχων Τραπεζικών που προσέφυγε 

στο Σ.τ.Ε. για την ακύρωση του Νόμου 
Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016).

-Η δημοσίευση της απόφασης του Σ .τ .Ε  αναμένεται 
μέχρι το καλοκαίρι. 

1968-2018 : 50 χρόνια από τον Γαλλικό Μάη του ΄68.  
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι συνταξιούχοι

στις συντάξεις χηρείας 

Ο θεσμός του Λογαριασμού Αρωγής Τέκνων που είχε καθιερωθεί επί Ιονικής 
συνεχίζει να λειτουργεί και να αποδίδει το σχετικό μέρισμα σύμφωνα με 

τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Οι συνάδελφοι που αποχωρούν από την Τράπεζα και θεμελιώνουν δικαίωμα 
άμεσης Σύνταξης από τον κύριο φορέα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) έχουν τη δυνατότητα 
να λάβουν άμεσα το μέρισμα που δικαιούνται (εισφορά εργαζόμενου και 
εργοδότη) όταν το τέκνο τους έχει υπερβεί το 17ο έτος της ηλικίας του, ενώ θα 
λάβουν μόνο τις δικές τους εισφορές και όχι του εργοδότη όταν το τέκνο είναι 
κάτω των 17 ετών. Επίσης οι συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να 
συνεχίσουν την καταβολή τους στο Λογαριασμό Αρωγής Τέκνων και μετά τη 
συνταξιοδότησή τους μέχρι το τέκνο να φθάσει στο 24ο έτος της ηλικίας του.
- Οι συνάδελφοι που αποχωρούν από την Τράπεζα και δεν θεμελιώνουν 
δικαίωμα άμεσης Σύνταξης από τον κύριο φορέα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) δεν έχουν την 
δυνατότητα να συνεχίσουν την καταβολή στο λογαριασμό Αρωγής Τέκνων και 
υποχρεωτικά θα λάβουν με την αποχώρησή τους, το μέρισμα που δικαιούνται 
(εισφορά εργαζόμενου και εργοδότη) όταν το τέκνο τους έχει υπερβεί το 17ο 
έτος της ηλικίας του, ενώ θα λάβουν μόνο τις δικές τους εισφορές και όχι του 
εργοδότη όταν το τέκνο είναι κάτω των 17 ετών, την ημερομηνία αποχώρησης 
από την Τράπεζα.
Οι νέοι συνταξιούχοι προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 
για το Λογαριασμό Αρωγής Τέκνων, να επικοινωνήσουν με τον σδ. Ιωάννη 
Κουτσιούμπα, Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, στο τηλέφωνο 2103265906.

Υφυπουργός Πετρόπουλος: Η 
επιστροφή κρατήσεων αφορά μόνο 
180.000 άτομα από τους 2.600.000 

συνταξιούχους!

Το νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο της ΑΧΑ ασφαλιστικής, 

Εργαζομένων και Συνταξιούχων 
(έως 31.12.2013) της ALPHA BANK

Τη δέσμευση για σύντομη επιστροφή 
κρατήσεων από το ΑΚΑΓΕ 

(Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 
Γενεών), χωρίς αίτηση, επανέλαβε ο 
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης 
Αναστάσιος Πετρόπουλος, μιλώντας 
την Τρίτη 27 Μαρτίου  2018 στο 
ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» 
105,5 .
Όπως με πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης, επεστράφησαν οι παρακρατήσεις για τον ΕΟΠΥΥ, «έτσι θα το κάνουμε 
και για το ΑΚΑΓΕ, δεν χρειάζεται να κάνουν αιτήσεις οι ασφαλισμένοι», τόνισε ο κ. 
Πετρόπουλος, επισημαίνοντας ότι είναι δέσμευση, «δεν χρειάζεται να κάνει κανείς 
αίτηση, θα μπορέσουμε σύντομα να επιστρέψουμε εισφορές από την κράτηση του 
ΑΚΑΓΕ».
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν αφορά πάνω από 180.000 άτομα, δεν έγιναν σε 
όλους κρατήσεις, αλλά από όλους παίρνουν λεφτά για τις αιτήσεις οι κύριοι που τους 
παραπλανούν» και αποσαφήνισε ότι αφορά, όσους εισπράττουν «πάνω από 300 ευρώ 
για τις επικουρικές», καθώς για τις κύριες συντάξεις υπάρχει νομοθετική διάταξη που 
ορίζει ως προβλεπόμενη αυτήν την κράτηση,  για τους 2.600.000 συνταξιούχους .
Υ.Γ : Σημείωση Δ.Σ  ΣΣΙΛΤΕ – Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Επικουρικό Ταμείο ) ουδέποτε απέδωσε 
εισφορές ΑΚΑΓΕ (Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του  Υπουργείου Εργασίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

Συνεχίζεται από 1.1.2018 η δωρεάν Ομαδική Ασφαλιστική κάλυψη  Υγείας των Συνταξιούχων 
της  Ιονικής που συνταξιοδοτήθηκαν έως 31.12.2013 , χωρίς καμία μεταβολή των όρων του 

παλαιού Συμβολαίου .
 Υ.Γ. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Εγκύκλιο Αρ. 8 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr ή επικοινωνήστε  με τα 
γραφεία του ΣΣΙΛΤΕ τηλ. 210 3615765 για να σας την ταχυδρομήσουμε. 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΒΡΙΣΤΕΣ 

ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 
Με αφορμή τις κατ’ εξακολούθηση εξυβριστικές, 

υποτιμητικές και δυσφημιστικές αναρτήσεις και 
δημοσιεύσεις του διασπαστικού Σωματείου της «Ιονικής 
Ενότητας» κατά του θεσμού του Συλλόγου Συνταξιούχων 
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας  και των συναδέλφων 
μελών του Προεδρείου του, οφείλουμε να επισημάνουμε 
τα παρακάτω:
Η αγωνία της «Ιονικής Ενότητας»  να «καταδικάζει» με 
τα  δημοσιεύματά της την Γ. Γραμματέα του Συλλόγου 
μας, κα. Αθηνά Καραδελή, για δήθεν σοβαρά αδικήματα από κοινού με τους 
άλλους κατηγορούμενους σε βάρος του Ταμείου μας, κατέπεσε με την απόφαση 
του δικαστηρίου. Η δικαιοσύνη έκρινε σε πρώτο βαθμό ότι όχι μόνο δεν ήταν 
από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και τις πράξεις για 
τις δαπάνες του καρκινοπαθούς αποβιώσαντος συναδέλφου, συζύγου της  και 
δαπάνες μελών της οικογενείας της ως πλημμελήματα. 
Για άλλη μια φορά η προσπάθεια της «Ιονικής Ενότητας»  να δημιουργήσει 
εντυπώσεις για να χτυπήσει τη διοίκηση του Συλλόγου μας, έπεσε στο κενό. Και 
μάλιστα διαβάζοντας κάποιος τις αναρτήσεις της, συμπεραίνει εσφαλμένα ότι 
δήθεν πρόκειται για κακουργήματα και ότι δήθεν η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει. 
Γιατί άραγε έχει τόση εμμονή η «Ιονική Ενότητα» με το Σύλλογό μας;  H ενεργή 
και άξια ενασχόληση πάρα πολλών μελών με τον Σωματείο μας, μήπως δεν είναι 
αρεστή στην «Ιονική Ενότητα»;  Μήπως το έργο της διοίκησης προς όφελος 
όλων των μελών του Συλλόγου μας για θέματα συντάξεων, υγείας και δανειακών 
οφειλών δεν είναι αρεστό στην «Ιονική Ενότητα»; 
Τα έργα και οι ημέρες του φθίνοντος Σ.Υ.Ι.Λ.Τ.Ε που εν τοις πράγμασι εξελίχθηκε 
το 2012 ως διασπαστικός Σύλλογος «Ιονική Ενότητα» και διαχειρίστηκε τις 
διαχρονικά υποχρεωτικές εισφορές χιλιάδων ευρώ, όλων των συνταξιούχων 
της Ιονικής ως πρώην εργαζομένων  και την περιουσία, ακίνητα αξίας 
χιλιάδων ευρώ, αναμένουμε να έρθουν σύντομα στο φως με τις υποθέσεις που 
επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη.   

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ
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Ο Στρατής Γεωργίου Ανδρεάδης γεννήθηκε στο Βροντάδο της Χίου το 1905 και ήταν 
το τρίτο από τα πέντε παιδιά του Γεωργίου Ανδρεάδη, διακεκριμένου πλοιάρχου, 
εφοπλιστή και ευεργέτη του νησιού της Χίου. Το 1910 ο πατέρας του Γεώργιος, 

υλοποίησε τη μετάβαση της μακρόχρονης ναυτικής παράδοσης της οικογένειάς του από 
τα ιστιοφόρα στα ατμόπλοια, ένα πραγματικό επίτευγμα για την εποχή εκείνη. Ο νεαρός 
Στρατής μεγάλωνε και οι επιδόσεις του στα γράμματα ήταν λαμπρές, οδηγώντας τον μετά 
το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στα πρώτα του μαθητικά του χρόνια φοίτησε στο σχολείο της γενέτειράς του. Η έφεση 
που είχε στα Νομικά, είχε σαν αποτέλεσμα να διαγράψει μια εντυπωσιακή σταδιοδρομία, 
διευρύνοντας τις σπουδές του στην Πανεπιστημιακή Σχολή των Πολιτικών Επιστημών 
στο Παρίσι, απ΄ όπου αποφοίτησε το 1931. Το 1932 έγινε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου των Παρισίων, ενώ υπήρξε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστη-
μών. Το 1934 διορίστηκε Δικηγόρος παρ΄  Αρείω Πάγω. Το 1935 εκλέχτηκε Βουλευτής 
Χίου με το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του νησιού του, ενώ το 1939 εκλέχτηκε τακτικός 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τον ίδιο χρόνο, το 1939, παντρεύτηκε 
με τη Ρένα Αλεξάνδρου Κορυζή, γόνο επιφανούς οικογενείας των Αθηνών και απέκτη-
σαν τρία αγόρια, τον Γιώργο, τον Αλέξανδρο και τον Πέτρο. Στην Ανωτάτη Σχολή Οικο-
νομικών και Εμπορικών Επιστημών Α.Σ.Ο.Ε.Ε. διετέλεσε εκλεγμένος Πρύτανης από το 
1943 έως το 1968. Από την εποχή της εκλογής του ως Καθηγητής Πανεπιστημίου, το 
προσωνύμιο του «Καθηγητή» τον «ακολούθησε» σε κάθε δημόσια αναφορά στο όνομά 
του. Θα είναι παράλειψή μου αν δεν αναφέρω ότι, κατά το τέλος της ακαδημαϊκής του 
σταδιοδρομίας υπήρξε συγγραφέας σημαντικού αριθμού βιβλίων και συγγραμμάτων. Το 
1945 ο θάνατος του πατέρα του Γεωργίου, αλλά και η απώλεια του μοναδικού πλοίου 
της οικογένειάς του, οδήγησαν τον Στρατή Ανδρεάδη στην απόφαση να δραστηριοποιη-
θεί στο χώρο της Διεθνούς Ναυτιλίας συνεχίζοντας την οικογενειακή του παράδοση και 
παίρνοντας μια σημαντική θέση στο χώρο της. Έτσι έλαβε το αξίωμα του Αντιπροέδρου 
στη Διοίκηση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Επί μία 25ετία ο Καθηγητής Στρατής 
Ανδρεάδης ήταν ουσιαστικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα δρώμενα του ιστορικού σω-
ματείου. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στη διαδρομή του: Το 1960 εξελέγη Πρόεδρος 
των Ελλήνων Εφοπλιστών, θέση που κατείχε μέχρι το 1975, ενώ ανακηρύχτηκε ισόβιος 
επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης μετά την αποχώρησή του από την Προεδρία της. Ο τίτ-
λος του επίτιμου Προέδρου του εδόθη για τις πολύτιμες υπηρεσίες που είχε προσφέρει 
στο Σωματείο Ελλήνων Εφοπλιστών  γενικότερα. Σήμερα το αξίωμα του Αντιπροέδρου 
αυτού του σωματείου φέρει ο πρωτότοκος γιος του Γεώργιος Ανδρεάδης.  Σημαντικός 
χρόνος στις σχέσεις του με τη Ναυτιλία ήταν το 1962, όταν ίδρυσε τα Ναυπηγεία της 
Ελευσίνας. 
Συνεχίζοντας τους τίτλους που μπορώ να του αποδώσω, αυτοί είναι: «ο Καθηγητής», «ο 
Εφοπλιστής», «ο Τραπεζίτης».  Για να δούμε μαζί, αγαπητέ αναγνώστη, τον Τραπεζίτη 
Ανδρεάδη, τίτλος που μας «αγγίζει» περισσότερο από όλους τους άλλους του τίτλους. 
Κορυφαίος σταθμός στην πορεία του υπήρξε η απόκτηση και ο έλεγχος της Εμπορι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος από τον ιδρυτή της Γρ. Εμπεδοκλή, επενδύοντας σ΄ αυτήν 
σημαντικά κεφάλαια. Το 1952 θέτει υπό τον επιχειρηματικό του έλεγχο την Ασφαλιστι-
κή Εταιρεία «Φοίνιξ» και τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους της χώρας. Το 1957 αγό-
ρασε την Αγγλική Τράπεζα, την Τράπεζά μας, «Ionian Bank Ltd» , από τον Άγγλο Sir 
Charles Hambro, η οποία λειτούργησε ως Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος. Εδώ πρέπει 
να κάνω μία επεξήγηση: Η Ιονική Τράπεζα, ως Αγγλικό Ίδρυμα, είχε το 1939 αγοράσει 
από τον Διονύσιο Λοβέρδο τη Λαϊκή Τράπεζα και έτσι προέκυψε η συνένωση των επω-
νυμιών των δύο Τραπεζών. Το 1962 ακολούθησε η αγορά της «Τράπεζας Πειραιώς», 
το 1964 της «Τράπεζας Αττικής», ενώ ίδρυσε και την «Τράπεζα Επενδύσεων». Επίσης 

απέκτησε και τον έλεγχο της Αγγλικής Τρά-
πεζας «Commercial Bank of the Near East” 
στο city του Λονδίνου στην οδό Leadenhall 
street, τράπεζα που υπήρξε τόπος συνάντη-
σης των Ελλήνων τουριστών της αγγλικής 
πρωτεύουσας.                                                                         
Μία αξιοσημείωτη επιχειρησιακή πρωτοβου-
λία του Καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη ήταν η 
ανέγερση του ξενοδοχείου «Hilton» το 1963, 
που με την εξαιρετική του κατασκευή ανα-
βάθμισε την περιοχή του κέντρου της Αθή-
νας και μέχρι σήμερα είναι ένα πραγματικό 
κόσμημα. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν 
οι αρχιτέκτονες της εποχής Εμμανουήλ Βου-
ρέκας, Προκόπης Βασιλειάδης και Σπύρος 
Στάικος, ενώ την πρόσοψή του διακοσμεί η 
ανάγλυφη σύνθεση του ζωγράφου και γλύ-
πτη Γιάννη Μόραλη. Για κάποιες δεκαετίες 
μέσα στο ξενοδοχείο υπήρχε το Κατάστημά 
μας, αυτό της Ιονικής Τράπεζας. Σήμερα, το μόνο που έχει μείνει είναι το μηχάνημα ανα-
λήψεων της Alpha Bank.                                                                                                                                   
 Το 1958 ο Στρατής Ανδρεάδης ιδρύει τη Σχολή Οικονομικής και Τραπεζικής Μορφώ-
σεως των Τραπεζών Εμπορικής και Ιονικής & Λαϊκής, με σκοπό την επιμόρφωση των 
υπαλλήλων των τραπεζών του. Οι απόφοιτοι, μετά από επιτυχή τριετή φοίτηση στη Σχο-
λή, τύχαιναν βαθμολογικής προώθησης και ως εκ τούτου οικονομικής καλυτέρευσης. 
Πολλοί απόφοιτοι του Ινστιτούτου στελέχωσαν αργότερα και πολλές άλλες τράπεζες.                                                                                                             
Η Αρχή του Τέλους. To 1975, μετά την πτώση της Δικτατορίας (χούντας) στην Ελλάδα, 
ο Πρωθυπουργός της χώρας Κωνσταντίνος Καραμανλής κρατικοποίησε την Εμπορική 
Τράπεζα, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις επί ξηράς του Ανδρεάδη, 
χωρίς αποζημίωση. Αναμφίβολα, αυτά τα δυσεπίλυτα προβλήματά του με την πολιτεία 
ήταν ένα βαρύ πλήγμα στην υπερηφάνεια του Στρατή Ανδρεάδη, δεδομένου ότι προέκυ-
ψαν σε προχωρημένο στάδιο της ζωής του. Εκείνος όμως προσέφυγε στα Ευρωπαϊκά 
Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των Διυλιστηρίων ΣΤΡΑΝ, που 
είχαν και αυτά κρατικοποιηθεί. Η προσφυγή του εκδικάστηκε γύρω στο 1990 και υπο-
χρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να αποζημιώσει τους κληρονόμους του, δεδομένου ότι 

ο Καθηγητής Στρατής Αν-
δρεάδης έφυγε από τη ζωή 
στις 14 Φεβρουαρίου 1989 
από καρδιακή προσβολή, 
βρισκόμενος στο Παρίσι 
σε ηλικία 84 ετών και δεν 
πρόφθασε να ζήσει αυτή τη 
δικαίωσή του.  Αναμφισβή-
τητα ο Στρατής Γεωργίου 
Ανδρεάδης αφιέρωσε πολ-
λά χρόνια δημιουργίας και 
εργάστηκε με μεγάλο πάθος 
προς όφελος του τόπου του.

Ε.Τ.  

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
1905-1989

Ο Πρόεδρος της Ιονικής 
και Λαϊκής Τράπεζας ,                                                                         
Καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης- 
Χριστούγεννα 1966.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ!

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ
Διεύθυνσις Προσωπικού-Εν Αθήναις 

τη 14η Δεκεμβρίου 1928.

Όρθιοι επάνω: Τάντουλος Θαν. , Θαν. Λυμπερόπουλος και κόρη, Σγούρου-Ταρασουλέα Αφρ. , 
Παπαπαναγιώτου, Σωτηρόπουλος, Φωτόπουλος Βαγγέλης. Κάτω: Νίκας Αλ. , Ταρασουλέας Θαν. , 
Παπαγεωργίου Στ. , Χατζηγεωργίου Γ. Ρεμπούσκου Ελ. 
Από το φωτογραφικό αρχείο της συναδέλφου Αφροδ. Σγούρου-Ταρασουλέα

Εκδρομή στην Ολυμπία, συναδέλφων της Ιονικής από την Αθήνα
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Άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης 19/04/2018, το ηλε-
κτρονικό σύστημα Taxis για την υποβολή των φο-

ρολογικών δηλώσεων. Διαθέσιμα είναι τα έγγραφα Ε1, 
Ε2 και Ε3.  Η αποπληρωμή θα πρέπει να γίνει σε τρεις 
διμηνιαίες δόσεις. 
Έως τώρα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η προθεσμία 
για υποβολή των δηλώσεων, όμως με δεδομένο ότι η 
πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Ιουλίου 
πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ως διορία να τεθεί το τέλος Ιουνίου.
Οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε τρεις διμηνιαίες δό-
σεις. Σχεδιάζεται να υπάρχει δυνατότητα πληρωμής και με πιστωτικές κάρτες.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018 (ΑΛΛΑΓΕΣ)
Στο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων 2018, οι φορολογούμενοι συνταξιούχοι θα διαπι-
στώσουν ελάχιστες αλλαγές σε σύγκριση με αυτές που ίσχυσαν πέρυσι.
Οι μόνες αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στους κανόνες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος 
των φυσικών προσώπων με τις φορολογικές δηλώσεις 2018 είναι οι εξής:
1. Η κατοχύρωση του δικαιώματος ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ από μι-
σθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρ-
κεια του 2017 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% επί του συνολικού ετήσιου – δηλωθέ-
ντος ή τεκμαρτού- εισοδήματός τους.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από μι-
σθούς, συντάξεις ή από αγροτικές δραστηριότητες προβλέπεται έκπτωση φόρου:
1.900 ευρώ, για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα.
1.950 ευρώ, για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.
2.000 ευρώ, για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.
2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
Για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση 
φόρου (των 1.900-2.100 ευρώ) μειώνεται κατά το 1% του πέραν των 20.000 ευρώ τμήματος 
του ετήσιου εισοδήματος.

Προϋποθέσεις κατοχύρωσης
Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης, για να δικαιούται έκπτωσης φόρου, 
η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο από 8.636,64 έως 9.545,45 ευρώ, θα πρέπει κατά τη 
διάρκεια του 2017 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεω-
στικές κάρτες ή μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών συνολικού ύψους 
ίσου με ποσοστό:
10% του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρ-
χεται έως 10.000 ευρώ,
10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο 
-πραγματικό ή τεκμαρτό- ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ και
10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του 
υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ξεπερνά τις 
30.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαι-
τούμενο ποσό δαπάνης με πληρωμές μέσω καρτών ή μέσω e-banking, το «ακάλυπτο» ποσό 
φορολογείται με 22%.
Με μετρητά
Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις δαπάνες που 
κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου εξαιρούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγ-
γελμα αγρότες άνω 70 ετών, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε 
δικαστική συμπαράσταση.
Οι παραπάνω περιπτώσεις «εξαιρέσεων» πρέπει να έχουν καλύψει τα ποσοστά του ετήσιου 
εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες με μετρητά. Οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει τις απο-
δείξεις ώστε να είναι σε θέση να τις προσκομίσουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
2. Η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε έκπτωση, από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 
κάθε φυσικού προσώπου, του 10% του ποσού των δαπανών του για ιατρική, φαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου 
ατομικού εισοδήματός του. Οι εν λόγω δαπάνες θα συνυπολογιστούν και θα συμπεριληφθούν 
στις λοιπές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση της ετήσιας έκπτωσης φό-
ρου. Συνέπεια της κατάργησης της έκπτωσης των ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών από 
το φόρο εισοδήματος θα είναι η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων 
όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018

Μετά από αίτηση προτίμησης του Νομικού Συμ-
βούλου κ. Γεωργίου Πολίτη και παράστασή 

του μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλό-
γου κ. Ιωάννη Βέργο, ενώπιον του Προέδρου του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με τις 
νέες αγωγές για συμπλήρωση του εφάπαξ (που 
επαναφέρουν τις αρχικές τους αγωγές του 2008, 
οι οποίες απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους), 
ο κ. Πρόεδρος μας διαβε-βαίωσε ότι «εντός του 
μηνός Απριλίου 2018» θα προσδιοριστούν οι νέες 
αγωγές που κατατέθηκαν εντός του 2015 και θα 
συζητηθούν τέλος του έτους 2018. 
Οι δε υπόλοιπες που κατατέθηκαν το 2017 και 2018 
θα προσδιοριστούν μέχρι το καλοκαίρι του 2018 
και θα συζητηθούν «το αργότερο αρχές του 2019».
Επομένως, προς ενημέρωση των ενδιαφερομέ-
νων μελών, ακολουθεί πίνακας με τις εκκρεμείς 
αγωγές, όπου αναγράφονται τα μέλη καθώς και 
τα στοιχεία τόσο της νέας αγωγής όσο και της 
αντί-στοιχης παλαιάς (στην οποία ανατρέχει η νέα).

✓ Κατατεθείσες Αγωγές το 2015
Με βάση την ασκηθείσα με υπ’ αριθμ. 2778/10-
2-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 11728/ 27-
3-2008) επιστροφής κακώς παρακρατηθέντος 
εφάπαξ.
1. Νικολάου Αγγέλη του Δημητρίου.
2. Τρύφωνος Θωμαϊδη του Πέτρου.
3. Ηλία Καλαμπόκη του Παναγιώτη.
4. Γεωργίου Καλλίρη του Αλεξίου.
5. Σταύρου Κανέλλου του Δημητρίου.
6. Παναγιώτου Καψή του Γεωργίου.
7. Νικολάου Κούρτη του Δημητρίου.
8. Βασιλείου Κουτσουμπού του Ηλία.
9. Θεοχάρη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αποστόλου.
10. Γεωργίου Κώτση του Βασιλείου. 
11. Βασιλείου Λαλούμη του Νικολάου. 
12. Λεωνίδα Μανωλόπουλου του Ιωάννη.
13. Γεωργίου Μπαχαρίδη του Θεοδώρου.
14. Σταύρου Νικολάου του Νικολάου.
15. Ιωάννου Ντόβα του Βασιλείου.

Με βάση την ασκηθείσα με Αριθμό Κατάθεσης 
2780/    10-2-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
11729/27-3-2008) επιστροφής κακώς παρα-
κρα-τηθέντος εφάπαξ.
1. Νικολάου Χαρωνίτη του Φράγκου.

Με βάση την ασκηθείσα με υπ’ αριθμ. 2782/10-
2-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 11731/ 27-
3-2008) επιστροφής κακώς παρακρατηθέντος 
εφάπαξ.
1. Βασιλικής Μαυροειδή του Σταύρου, χήρα Γεωρ-
γίου - Περικλή Παναγάκη.
2. Μαρίας - Ραφαέλα Παναγάκη του Γεωργίου - 
Περικλή
3. Μυρσίνης Παναγάκη του Γεωργίου - Περικλή
4. Αλεξάνδρας Παναγάκη του Γεωργίου - Περικλή.

Με βάση την ασκηθείσα με Αριθμό Κατάθεσης 
2783/    10-2-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
12058/29-3-2008) επιστροφής κακώς παρα-
κρα-τηθέντος εφάπαξ.
1. Μιχαήλ Βασιλόπουλου του Κων/νου.
2. Σπύρου Σάλτα του Μελετίου.

Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό καταθέσεως 
6486/    1-4-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
από 30-9-2008 αγωγή με αρ. κατ. 38939/2008) 
επιστροφής κακώς παρακρα-τηθέντος εφάπαξ.
1.  Δαμιανού Ζήκου του Δημητρίου.
2. Ιωάννου Μαραντίδη του Ελευθερίου.

Με βάση την ασκηθείσα με Αριθμό Κατάθεσης 
11581/    8-6-2015 νέα αγωγή (παλαιά  
αγωγή από 12-5-2008 με αρ. κατ. 38752/2008) 
επιστροφής κακώς παρακρατηθέντος εφάπαξ.
1. Αθανασίου Κατχιωτά του Χαραλάμπους.
2. Κων/νου Τζαμτζή του Βασιλείου.
3. Γεωργίου Τσόκα του Κυριάκου.
4. Κων/νου Σταθά του Δημητρίου.
5. Γεωργίου Κουμερτά του Μιχαήλ.
6. Κυριάκου Τοκατλίδη του Θεοφάνους.
7. Περικλεούς Γιαννακόπουλου του Γεωργίου.
8. Θεοδώρου Φραγκάκη του Αργυρίου.
9. Αντωνίου Ντίνου του Ιωάννη.
10. Γεωργίου Παναγόπουλου του Ηλία. 

Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
14901/       28-7-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγω-

γή από 28-8-2008 με αρ. κατ. 35526/2008) επι-
στροφής κακώς παρακρατηθέντος εφάπαξ.
1.  Αποστόλου Πίσσα του Σάββα.
2. Γρηγορίου Σώση του Κων/νου.

Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
14903/ 28-7-2015 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
από 28.8.2008 με αρ. κατ. 38939/08) επιστρο-
φής κακώς παρακρατηθέντος εφάπαξ.
1. Διονυσίου Σκλήρη του Αθανασίου.
2.  Γεωργίου Αναγνώστου του Κυπαρίσση.
3.  Αθανασίου Ζαφειρίου του Ζαφειρίου.
4.  Γεωργίου Θανόγλου του Εμμανουήλ.
5.  Γεωργίου Ρετσινιά του Γρηγορίου.
6.  Δήμητρας Παντελίδου - Μουδήλου του Ιωάν-
νου.
7. Θεοδώρου Σπεντζόπουλου του Ευαγγέλου.
8.  Ευθυμίου Λυριτζή του Ανδρέου.
9.  Σπυρίδωνος Κολοκοτσά του Διονυσίου.
10.  Δημητρίου Φιλόπουλου του Ιωάννου.
11.  Κων/νου Μητρούλια του Δημητρίου.
12.  Σάββα Τηλιόπουλου του Νικολάου.
13.  Οδυσσέα Πασσαλή του Μιχαήλ.
14.  Κων/νου Φραγκούλη του Μιχαήλ.
15.  Ελευθερίου Ευσταθίου του Εμμανουήλ.
16.  Δημητρίου Σπανού του Γεωργίου.
17.  Ιωάννου Καραντάνη του Δημητρίου.
18.  Αναστασίου Κίτσου του Δημητρίου.
19.  Ιωάννου Χατζηστυλιανού του Στυλιανού.
20.  Νικολάου Σπανού του Ιωάννου.
21.  Κων/νου Παταβάλη του Στεφάνου.
22.  Αναστασίου Μουστακάτου του Σπυρίδωνος.

✓Κατατεθείσες Αγωγές το 2017
Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
10528/  18-10-2017 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
από 12-11-2008 με αρ. κατ. 44697/2008) επι-
στροφής κακώς παρακρα-τηθέντος εφάπαξ.
1.  Χρήστου Σιαχάμη του Δημητρίου.
2.  Ελένης Θανασιά του Βασιλείου, χα Δημητρίου 
Παππά.
3.  Γαβριήλ Παππά του Δημητρίου.
4.  Λαμπρινής Παππά του Δημητρίου.

Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
10529/  18-10-2017 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
από 12-5-2008 με αρ. κατ. 26187/2008) επι-
στροφής κακώς παρακρα-τηθέντος εφάπαξ.
1.  Αργυρίου Κοίλιαρη του Θεοδώρου.

Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
10530/  18-10-2017 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
από 12-1-2009 με αρ. κατ. 1034/2009) επιστρο-
φής κακώς παρακρατηθέντος εφάπαξ.
1.  Αλέξανδρου Πόθα του Δημητρίου.
2.  Ιωάννου Λειβαδιωτάκη του Στυλιανού.
3.  Κων/νου Τριαντούλη του Αθανασίου.
4.  Εμμανουήλ Βογιατζή του Δημητρίου.
5.  Ιακώβου Γιακουμή του Δημητρίου.

Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
10531/18-10-2017 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή 
από 9-4-2009 με αρ. κατ. 12409/2009) επιστρο-
φής κακώς παρακρατη-θέντος εφάπαξ.
1.  Ανάργυρου Δραγώνα του Σπυρίδωνος.
2. Λάμπρου Σαπλαούρα του Χριστόφορου.
3.  Διονυσίου Πανταζόπουλου του Παναγιώτη.
4.  Χρήστου Μπούρη του Ανδρέα.
5.  Ευγενίας Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
6.  Φωτεινής Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
7.  Γεωργίου Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
8.  Βασιλικής Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
9.  Χρύσω Πρωτόγερου του Ελευθερίου, χήρα 
Θωμά Πρωτογέρου.
10.  Κλαίρης Πρωτόγερου του Θωμά, συζ. Βασιλεί-
ου Χρυσικόπουλου.
11.  Ανδρέα Πρωτόγερου του Θωμά.

✓ Κατατεθείσα Αγωγή το 2018
Με βάση την ασκηθείσα με αριθμό κατάθεσης 
1688/26-2-2018 νέα αγωγή (παλαιά αγωγή από 
12-12-2008 με αρ. κατ. 50050/ 2008) επιστρο-
φής κακώς παρα-κρατηθέντος εφάπαξ.
1.  Μαρίας Ιωάννου - Λάππα του Αλεξάνδρου.
2.  Κων/νου Κοτορλού του Δημητρίου.
3. Χρήστου Σιοζόπουλου του Νικολάου.
4.  Παναγιώτη Ζουμή του Νεοκλή.
5.  Χαραλάμπους Καλάκου του Πέτρου.
6. Παναγιώτη Μπουλουγούρη του Χρήστου.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦ’ΑΠΑΞ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γεώργιος Σουρής: 
«Φορολογήστε  και αυτή τη σάρκα μας ακόμα»!

Ακολουθεί απόσπασμα από το επίκαιρο 
σατιρικό ποίημα του Γεώργιου Σουρή, «Οι φόροι»:

Βάλετε φόρους, βάλετε εις την πτωχήν μας ράχη,
ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα

σεις το κρασί και τον καπνό που πίνετε μονάχοι
κι εμείς να σας κοιτάζομε με μάτι σαν γαρίδα
Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει
βάλετε φόρους, βάλετε, η πλάτη μας αντέχει.
 Ο,τι καλό κι αν έχουμε επάνω σας ας μείνει
στα πρόσωπά μας ας χυθεί του μαρασμού το χρώμα
μ’ εμάς το ισοζύγιο του έθνους μας ας γίνει
φορολογήστε και αυτή τη σάρκα μας ακόμα
του σώματός μας κόβετε καμιά παχιά λωρίδα
και τρώγετέ την λαίμαργα μαζί με την πατρίδα.
Λοιπόν κανένας πρόστυχος κεφάλι μη σηκώσει
για τόσα νομοσχέδια μη βγάλει τσιμουδιά
Εις της πατρίδας τον βωμόν το αίμα του ας δώσει
χωρίς ν’ αφήσει στεναγμόν η μαύρη του καρδιά
Κι αν τώρα πάλι έπεσεν επάνω του ο κλήρος
Πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος – μάρτυς – ήρως.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
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IONIKH ΤΡΑΠΕΖΑ: Το προσωπικό του Καταστήματος Ψυχικού

-Εγκαίνια κτιρίου ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Υποκατάστημα Λαρίσης (Κύπρου και Φιλελλήνων), 28 
Ιανουαρίου 1951. (Η σπάνια φωτογραφία είναι προσφορά του συναδέλφου Αντώνη Σαμακίδη).

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, Μάρτιος 1993. 
Σφακάκη-Θεοδώρου-Χριστινίδης-Καρβώνης-Γκιουλμπαξιώτης (Από το αρχείο του συναδέλφου Λευτέρη 
Θεοδώρου)

1986-87: Η ομάδα ποδοσφαίρου των συναδέλφων της Ιονικής, πανηγυρίζει μαζί με τους εκπροσώπους του 
Συλλόγου, τον τίτλο της Πρωταθλήτριας στο χώρο των Τραπεζών.

Η εξαιρετική ομάδα βόλεϊ του ΣΥΙΛΤΕ, ποζάρει στο κλειστό γήπεδο του Σπόρτινγκ στα Πατήσια, πριν τον 
αγώνα ΙΟΝΙΚΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ.

Κολέγιο Αθηνών 5.10.1984- Διεθνές Οικονομολογικό Συνέδριο Σαντοριναίος-Ζαμπάρας-Θεοδώρου                                                                                         
-Ναγκουλόπουλος-Βουρβόπουλος-Ανδρεουλάκης. (Από το αρχείο του συναδέλφου Λευτέρη Θεοδώρου)

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: To προσωπικό του Καταστήματος 3ης Σεπτεμβρίου.

-Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Καταστήματος της  ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Καβάλας.

Αθλητικές αναμνήσεις


