
Προγραμματίζεται άμεσα η νέα-δεύτερη σύσκε-
ψη του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής 
Τράπεζας Ελλάδος και του Συλλόγου Βοηθημα-
τούχων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με την ηγεσία του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το 
πάγιο αίτημα της ένταξής μας στο κρατικό Επι-

κουρικό Ταμείο ΕΤΕΑΕΠ.  Συνεχίζουμε μαζί, δυναμικά και αποτελεσματικά 
τον αγώνα για αξιοπρεπή Επικουρική Σύνταξη
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Ψηφίστηκε ο νέος Νόμος, «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση & Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)»

Οι βασικές διατάξεις που αφορούν τους συνταξιούχους
-Δεν επιβάλλεται καμία νέα μείωση στις παλαιές και νέες κύριες συντάξεις.
-Ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα οι παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι με την προϋπόθεση ότι απο-

χώρησαν με 30 έτη και 1 ημέρα και άνω έτη ασφάλισης.
-Επιβεβαιώνεται η κατάργηση της 13ης σύνταξης.
-Οι αυξήσεις στους έχοντες αρνητική προσωπική διαφορά θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις 

(2020 έως 2024), ενώ τα αναδρομικά 9 μηνών (από 1-10-2019) θα δοθούν σε μία δόση- 
εφάπαξ στο τέλος Ιουνίου.

-Θα γίνει νέος επανυπολογισμός και θα δοθούν αναδρομικά σε όσους συνταξιούχους μας 
δεν είχε γίνει καθόλου επανυπολογισμός με τον Νόμο Κατρούγκαλου και έχουν αρνητική 
προσωπική διαφορά.

-Μειώνεται από το 60% στο 30% η παρακράτηση της Κύριας Σύνταξης σε όσους συνταξι-
ούχους συνεχίζουν να εργάζονται.

-Από την 1η Μαρτίου ενοποιείται το ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ με πλήρη όμως λογιστική και 
οικονομική αυτοτέλεια.

-Δεν θα απαντηθούν από τον ΕΦΚΑ οι ενστάσεις που υπέβαλαν συνταξιούχοι για τον επα-
νυπολογισμό του Νόμου Κατρούγκαλου, καθόσον αυτός ο Νόμος αντικαταστάθηκε με 
νέο. Σελ. 4

Με εξαιρετική επιτυχία και την 
συμμετοχή 150 συναδέλφων 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
της κοπής της πίτας του Συλλό-
γου μας στην Αθήνα.

Η εκδήλωση έγινε το μεσημέ-
ρι της Κυριακής 26/1/2020 στο 
Μουσικό Μεζεδοπωλείο «Πάμε 
τσίπουρο… πάμε καφενείο» 
με πλήρες μενού, απεριόριστο 
ποτό, μουσική από εξαιρετική 
ορχήστρα, ευχές και χορό. Το 
φλουρί της πίτας (100 ευρώ) 
κληρώθηκε στην τυχερή συνα-
δέλφισσα συνταξιούχο Ντίνα Ρι-
ζόγιαννη-Σαρίκα.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ ευχαριστεί 
τους συναδέλφους για την ενερ-
γή συμμετοχή τους και εύχεται 
σε όλα τα μέλη του Πανελλαδικά, 
η νέα χρονιά 2020 να είναι μια 
καλύτερη χρονιά με υγεία, χαρές 
και καλύτερες συντάξεις.

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Περιορισμένου επιπέδου οι αυξήσεις των Κύριων Συντάξεων

Σε αυτό το τεύχος
Ενημέρωση για τις αγωγές του ΕΦΑΠΑΞ  σελ. 2
Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία  σελ. 3
Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης   σελ. 3
Στο 30% οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα σελ. 3
Ενοποιείται το ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ   σελ. 4
Τράπεζες: Ταμεία «τέλος»    σελ. 5
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.(Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)  σελ. 6 
Το τέλος του παραδοσιακού 
τραπεζικού επαγγέλματος     σελ. 7

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή 
η κοπή της πίτας του 

Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής

Νέα σύσκεψη 
στο Υπουργείο Εργασίας για 

την ένταξη της Επικουρικής μας 
Σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συζητήθηκε η πιλοτική δίκη-αναμένεται η απόφαση

•	Ολοκληρώθηκε	η	«μάχη	των	μαχών»	στο	Συμβούλιο	της	Επικρατείας	την	
Παρασκευή 10/01/2020 για τα αναδρομικά 2.500.000 συνταξιούχων

•	Οι	συνταξιούχοι	έδωσαν	το	παρόν	στην	συγκέντρωση

•	Ο	Σύλλογος	Συνταξιούχων	 Ιονικής	&	Λαϊκής	Τράπεζας	Ελλάδος	άσκησε	
πρόσθετη παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.

•	Η	απόφαση	του	Σ.τ.Ε.	θα	εκδοθεί	τον	Μάιο	ή	τον	Ιούνιο																																										
 Σελ. 5

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 19ος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287 

Email: info@syntaxilte.gr 

site: www.syntaxilte.gr 

facebook: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, 
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΦΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 

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

Τηλ.: 2110121994

 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 60 ετών η συνάδελφος συνταξιούχος 
Τουλουζά-Δημητρούλη Παναγιώτα.
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 96 ετών η συνάδελφος συνταξιούχος 
Στυλιανοπούλου Ξανθή.
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 94 ετών ο συνάδελφος συνταξιούχος Κούρτης 
Γιώργος.
 Απεβίωσε στο Κερατσίνι σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφος συνταξιούχος 
Στεφανάκος Στέφανος.
 Απεβίωσε στην Αίγινα σε ηλικία 84 ετών η συνάδελφος συνταξιούχος Γκούντα 
Ερρικέτη. Η αποβιώσασα μετά την συνταξιοδότησή της αφοσιώθηκε ως 
μοναχή και ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Αίγινας. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 64 ετών η συνάδελφος συνταξιούχος 
Καραμπίνη-Καλογρίδη Άννα.
 Απεβίωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Ανδρέας Μαρκάκης. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται καλό παράδεισο στους αποβιώσαντες 
συναδέλφους και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 
ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Πολύ μικρές οι φορολογικές μας ελαφρύνσεις, σύμφωνα με τη νέα κλίμακα 
φορολόγησης των φυσικών προσώπων. 

Από 3 ευρώ έως 14 ευρώ μόνο ήταν τελικά στην μεγάλη πλειονότητά τους οι μει-
ώσεις των κρατήσεων στις συντάξεις των συναδέλφων και το όφελος στην επί πλέον 
καθαρή σύνταξη που πιστωθήκαμε τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το νέο φορολο-
γικό νόμο που ψηφίστηκε. 

Δωρεά 
εις μνήμην συναδέλφου 

Δημητρίου Καλτσή
Η Αμαλία Καλτσή, σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου μας Δημητρίου Καλτσή, κατέ-

θεσε στο Σύλλογο 100 ευρώ δωρεά εις μνήμην του εξαίρετου αποβιώσαντος συναδέλ-
φου μας Δημητρίου Καλτσή. Η συγκεκριμένη δωρεά των 100 ευρώ μαζί με τα υπόλοι-
πα 600 ευρώ που ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ. του Συλλόγου, είναι προσφορά αγάπης 
Συλλόγου και Συναδέλφων στην Κιβωτό του κόσμου στον Βόλο, η οποία φιλοξενεί 30 
εγκαταλειμμένα αγοράκια. Συνάδελφοι, στηρίξτε και σεις την πρωτοβουλία του Συλλόγου 
μας, ενισχύστε την Κιβωτό του Κόσμου-Βόλος, αξίζει τον κόπο. 

Ι. Οι κατωτέρω αγωγές που ήταν για συζήτηση την 31-
05-2019, ματαιώθηκαν λόγω των Ευρωεκλογών της 26-
05-2019. Προσδιορίσθηκαν οίκοθεν και συζητήθηκαν την 
17-1-2020. Αναμένεται απόφαση
Για την δικάσιμο της 31-5.2019 είχε προσδιοριστεί η 
υπ’αρ. 14903/28-7-2015 νέα αγωγή των: 
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 Ιωάννου.
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.

Για την δικάσιμο της 31.5.2019 είχε προσδιοριστεί η 
υπ’αρ. 14901/28-7-2015 νέα αγωγή των: 
1. Αποστόλου Πίσσα του Σάββα.
2. Γρηγορίου Σώση του Κων/νου.

ΙΙ. Έχουν αναβληθεί:
Κατά την δικάσιμο της 21.5.2019 συζητήθηκε (12ο 
Τμήμα) η υπ’αρ. 10528/18-10-2017 νέα αγωγή των:  
1. Λάμπρου Καλπάκη  
2. Χρήστου Σιαχάμη του Δημητρίου.
3. Ελένης Θανασιά του Βασιλείου, χήρα Δημητρίου Παππά.
4. Γαβριήλ Παππά του Δημητρίου.
5. Λαμπρινής Παππά του Δημητρίου.
Εκδόθηκε η υπ’αρ. 18503/23-12-2019 Απόφαση που ανα-
βάλει για 5-5-2020.

Κατά την δικάσιμο της 21.5.2019 Συζητήθηκε (12ο 
Τμήμα) η υπ’αρ. 10531/18-10-2017 νέα αγωγή των: 
1. Ανάργυρου Δραγώνα του Σπυρίδωνος. 
2. Λάμπρου Σαπλαούρα του Χριστόφορου. 
3. Διονυσίου Πανταζόπουλου του Παναγιώτη.
4. Χρήστου Μπούρη του Ανδρέα. 
5. Χρύσω Πρωτόγερου του Ελευθερίου, χήρα Θωμά Πρωτογέρου.
6. Κλαίρης Πρωτόγερου του Θωμά, συζ. Βασιλείου Χρυσικόπουλου.
7. Ανδρέα Πρωτόγερου του θωμά.
Εκδόθηκε η υπ’αρ. 11582/28-8-2019 Απόφαση που ανα-
βάλει για 3-3-2020.

Η υπ’αρ. 10530/18-10-2017 νέα αγωγή των:
1. Νικολάου Διαμαντή.
2. Αλέξανδρου Πόθα του Δημητρίου.
3. Ιωάννου Λειβαδιωτάκη του Στυλιανού.
4. Κων/νου Τριαντούλη του Αθανασίου.
5. Εμμανουήλ Βογιατζή του Δημητρίου.
6. Ιακώβου Γιακουμή του Δημητρίου.
Αναβλήθηκε με την υπ’αρ. 18527/23-12-2019 Απόφαση

ΙΙΙ. Συζητήθηκαν οι προσδιορισθείσες πιο κάτω αγω-
γές, χωρίς μέχρι σήμερα, να έχει εκδοθεί απόφαση:
Η υπ’ αριθμ. 5504/2015 νέα αγωγή του Νικολάου Καστρι-
νάκη που συζητήθηκε την 3-12-2019 (2ο Τμήμα) και εκ-
κρεμεί η έκδοση απόφασης.
Η υπ’αρ. 6486/1-4-2015 νέα αγωγή με ΑΓ2373/2015 των: 
1. Δαμιανού Ζήκου του Δημητρίου.   
2. Ιωάννου Μαραντίδη του Ελευθερίου. 
που συζητήθηκε την 10-12-2018 (31ο Τμήμα) και εκκρεμεί η 
έκδοση απόφασης.

IV. Απορριπτικές αποφάσεις:
Η υπ’αρ. 2780/10-2-2015 νέα αγωγή Νικολάου Χαρωνίτη 
του Φράγκου που συζητήθηκε την 6-12-2018 (9ο Τμήμα). 
Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 16359/2019 Απόφαση λόγω 
παραγραφής.
Η υπ’ αριθμ. 2782/10-2- 2015 νέα αγωγή των:
1. Βασιλικής Μαυροειδή του Σταύρου, χήρα Γεωργίου - Περικλή 
Παναγάκη.
2. Μαρίας - Ραφαέλα Παναγάκη του Γεωργίου-Περικλή.
3. Μυρσίνης Παναγάκη του Γεωργίου-Περικλή.
4. Αλεξάνδρας Παναγάκη του Γεωργίου-Περικλή.
που συζητήθηκε την 6-12-2018 (9ο Τμήμα).
Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 16363/2019 Απόφαση λόγω 
παραγραφής.

Η υπ’αρ. 2783/10-2-2015 νέα αγωγή των: 
1. Μιχαήλ Βασιλόπουλου του Κων/νου.
2. Σπύρου Σάλτα του Μελετίου.
που συζητήθηκε την 6-12-2018 (9ο Τμήμα).
Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 16121/2019 Απόφαση λόγω 
παραγραφής.
Η υπ’αρ. 11581/8-6-2015 νέα αγωγή των:
1. Κων/νου Χαλκιά    
2. Αθανασίου Κατχιωτά του Χαραλάμπους  
3. Γεωργίου Τσόκα του Κυριάκου.  
4. Κων/νου Σταθά του Δημητρίου.
5. Γεωργίου Κουμερτά του Μιχαήλ.
6. Κυριάκου Τοκατλίδη του Θεοφάνους.
7. Περικλέους Γιαννακόπουλου του Γεωργίου.
8. Θεοδώρου Φραγκάκη του Αργυρίου.
9. Αντωνίου Ντίνου του Ιωάννη.
10. Γεωργίου Παναγόπουλου του Ηλία.
που συζητήθηκε την 8-3-2019 -εξ αναβολής της 25-1-
2019- (35ο Τμήμα).

Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 15517/31-10-2019 Από-
φαση Η υπ’αρ. 10529/2017 νέα αγωγή των:   
1. Κωνσταντίνας Θεοδοσιάδου.
2. Αργυρίου Κοίλιαρη του Θεοδώρου.
που συζητήθηκε την 21-5-2019 (12ο Τμήμα).

Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 18509/23-12-2019 Από-
φαση. Η υπ’αρ. 1688/26-2-2018 νέα αγωγή των: 
1. Δημητρίου Καραγιάννη.    
2. Μαρίας Ιωάννου - Λάππα του Αλεξάνδρου.  
3. Κων/νου Κοτορλού του Δημητρίου.
4. Χρήστου Σιοζόπουλου του Νικολάου.
5. Παναγιώτη Ζουμή του Νεοκλή.
6. Χαραλάμπους Καλάκου του Πέτρου.
που συζητήθηκε την 21-5-2019 (12ο Τμήμα).

Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 18518/23-12-2019 Από-

φαση. [Σημείωση: Ως προς την Μαρία Ιωάννου – Λάπ-
πα αναβλήθηκε] Η υπ’ αριθμ. 2778/1 θ’ 2015 νέα 
αγωγή των: 
1. Νικολάου Αγγέλη του Δημητρίου.
2. Τρύφωνος Θωμαίδη του Πέτρου.
3. Ηλία Καλαμπόκη του Παναγιώτη,
4. Γεωργίου Καλλίρη του Αλεξίου.
5. Παναγιώτου Καψή του Γεωργίου.
6. Νικολάου Κούρτη του Δημητρίου.
7. Βασιλείου Κουτσουμπού του Ηλία.
8. Θεοχάρη Κωνσταντίνου του Αποστόλου.
9. Γεωργίου Κώτση του Βασιλείου.
10. Βασιλείου Λαλούμη του Νικολάου.
11. Γεωργίου Μπαχαρίδη του Θεοδώρου.
12. Σταύρου Νικολάου του Νικολάου.
13. Ιωάννου Ντόβα του Βασιλείου.
που συζητήθηκε την 6-12-2018 (9ο Τμήμα).

Απορρίφθηκε με την υπ’αρ. 1654/2019 Απόφαση 
λόγω παραγραφής.

Συνάδελφοι, για τις περαιτέρω εξελίξεις στις παραπάνω 
αγωγές, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε.

Ενημέρωση της πορείας των αγωγών διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ
Του Γιάννη Βέργου - Αντιπροέδρου ΣΣΙΛΤΕ

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος (στο υπ’ αριθ. 89 φύλλο εφημερίδας του Συλλόγου Μαΐου/Ιουνίου 2019 σελ. 7) περί της πορείας των εκκρεμών αγωγών των πιο κάτω μελών, σας 
ενημερώνουμε τα εξής:
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Ετήσια υπεύθυνη δήλωση 
συνταξιούχων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

Δικαιολογητικά απογραφής 2019
και Δήλωση Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων

Συνάδελφοι,
σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους του ΤΑ-

ΠΙΛΤ-ΑΤ, επισημαίνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να ταχυδρομή-
σουμε στο Επικουρικό Ταμείο το αργότερο μέχρι 31-3-2020.

Τα δικαιολογητικά τα οποία ήδη μας τα έστειλε ταχυδρομικά το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είναι 
ακριβώς τα ίδια, τόσο για τους Βοηθηματούχους (συνταξιούχους ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) όσο 
και για τους δικαιοδόχους της επικουρικής σύνταξης (χήρες, χήρους, τέκνα).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Υπεύθυνη Δήλωση Βοηθηματούχου (συνταξιούχου) ή Δικαιοδόχου με θεωρημέ-

νο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια αρχή (συνημμένη από το ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ).

2) Απλό φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού έτους 2018 
(για τα εισοδήματα 2018).

3) Απλό φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης (Ε1) του Φορολογικού έτους 
2018 (για τα εισοδήματα 2018).

4) Δήλωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ 2016/679 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια αρχή 
(συνημμένη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημείωση 1: Οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι που δηλώνουν στην φορολογική 

τους δήλωση επιπλέον ετήσιο εισόδημα άνω των 4.680 € (π.χ. από πώληση αγροτι-
κών προϊόντων κλπ.), θα υποστούν διακοπή της Επικουρικής τους Σύνταξης.

Σημείωση 2: Τα τέκνα δικαιοδόχοι βοηθήματος μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους θα αποστείλουν επιπλέον και Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, ότι 
είναι άγαμα και άνεργα καθώς και Βεβαίωση σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020 (εφόσον σπουδάζουν).
Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέχρι 31-3-2020 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 

στην διεύθυνση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Ευπόλιδος 8, Τ.Κ. 10551 Αθήνα (Τμήμα Συντάξεων).

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ
Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-

ΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην 15η συνεδρίασή του που συνήλθε στις 10/01/2020 
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, μετά την παραίτηση από το Δ.Σ και την 
θέση της Γεν. Γραμματέως της συναδέλφου Αθηνάς Καραδελή.                                                   

 Το Δ.Σ. εξέλεξε στην θέση του Γεν. Γραμματέα του ΣΣΙΛΤΕ τον συ-
νάδελφο Ανδρέα Μπάφη, μέχρι τώρα Αντιπρόεδρο Β΄.                                               

Η νέα πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ: Πρόεδρος-Γεώργιος Κολλάτος, Αντι-
πρόεδρος-Ιωάννης Βέργος του Παναγιώτου, Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Μπάφης, 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας-Ξανθίππη Γκλαβοπούλου Κρικέλη, Ταμίας-Ηλίας Προκόπης, 
Μέλη του Δ.Σ. Ιωάννης Βέργος του Σταύρου (νέο μέλος), Νικόλαος Κάβουρας, Μαρία 
Φιλιπποπούλου, Ιωάννης Χρυσικός.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Μειώνεται κατά 20% ή 30% η εισφο-
ρά αλληλεγγύης (ν.3986/2011) το 
2020. Τον Μάιο η οριστική απόφαση. 
Τα οφέλη για τους συνταξιούχους.

Στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 20% ή 30% θα προχωρήσει η κυβέρνηση 
από 1/7/2020. Όπως αναφέρθηκε κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2020 οι 
οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάιο, όταν η κυβέρνηση θα έχει ασφαλή στοιχεία 
για την εξέλιξη του προϋπολογισμού και θα ψηφιστεί νέο φορολογικό νομοσχέδιο. 

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης θα πραγμα-
τοποιηθεί σίγουρα το 2020 και αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι εάν η ελάφρυνση 
θα αφορά το σύνολο του έτους (από 1/1/2020 αναδρομικά), ή μόνο το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020.

Το κόστος του προϋπολογισμού στην περίπτωση που το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ 
και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα ανέλθει από 250 εκατ. έως 350 εκατ. 
ευρώ (ανάλογα εάν η μείωση θα είναι 20% ή 30%) και το όφελος για τους 2,3 εκατ. φο-
ρολογουμένους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ που είναι υπόχρεοι σε εισφορά 
αλληλεγγύης θα είναι από 105 έως 150 ευρώ κατά μέσον όρο ετησίως. 

Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 
3986/2011 στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων και η οποία 
θα έπρεπε να είχε καταργηθεί στα τέλη του 2014. Η εξέλιξη αυτή αφορά κυρίως τη μεσαία 
τάξη και την πλειονότητα των συνταξιούχων, η οποία τα προηγούμενα χρόνια σήκωσε το 
βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Το μέτρο θα είναι μόνιμο και δεν πρόκειται για μία εφάπαξ μείωση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης. Ο πιο άδικος φόρος επιβλήθηκε το 2011 και συνεχίζει ακόμα καθώς είναι 
φόρος πάνω σε φόρο.

Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό 
ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυ-
σικού προσώπου. 

Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με προοδευτική κλίμακα 
στην οποία ισχύουν συντελεστές:
• 0% για τις πρώτες 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος,
• 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ,
• 5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
• 6,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
• 7,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
• 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
• 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και άνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο 30% του εισοδήματος το νέο όριο των δαπανών 

με ηλεκτρονικά μέσα, αλλιώς ποινή 22%! 
Με το νέο φορολογικό που 

ψηφίστηκε τον περασμένο 
Δεκέμβριο, μισθωτοί, συντα-
ξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και εισοδηματίες θα 
πρέπει να πραγματοποιούν 
δαπάνες ίσες με το 30% του 
πραγματικού τους εισοδήμα-
τος με ηλεκτρονικά μέσα από 
1/1/2020. Το μέτρο έχει ορι-
ζόντιο χαρακτήρα για όλα τα 
εισοδήματα.

Όσοι συγκεντρώσουν πο-
σοστό μικρότερο του 30% του ετήσιου εισοδήματος θα φορολογούνται με 22% για το 
ποσό που υπολείπεται από το 30% του εισοδήματος.

Οι εξαιρέσεις των συνταξιούχων από το μέτρο του 30%
1. Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας 

τους.
2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
4. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους 

και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απο-
γραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

5. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν 
των 6 μηνών).

6. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 

Πρώτη κατοικία
Τέλος στην προστασία από 1η Μαΐου   
Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πτωχευτικό δίκαιο, η κοινοτική 
οδηγία ΕΕ 2019/1023 και τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών (δα-
νειστών) χαρτογραφούν την ρευστοποίηση επιχειρήσεων και Α΄ 
κατοικίας.

Από το 2010 όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα, θα είναι η πρώτη φορά 
που οι δανειολήπτες θα αντιμετωπίσουν μια νομική κατάσταση που δεν θα περιλαμ-
βάνει καμία προστασία πρώτης κατοικίας.

Από το 2010 είχαμε τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος αποτέλεσε νόμο - καταφύγιο των 
οικονομικά αδύναμων πολιτών. Πλέον, δίνεται μια τετράμηνη παράταση, ενώ μετά 
την 1/5/2020 δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας.   Με 
το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για πρώτη φορά η πρώτη κατοικία δεν θα έχει καμία προ-
στασία. 

Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο θα προβλέπει απαλλαγή από τα χρέη… αφού ρευστο-
ποιηθεί όλη η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Πιο απλά, οι δανειολήπτες θα «απαλ-
λάσσονται» όντως από τα χρέη… αλλά θα είναι άστεγοι...

Αφορά άμεσα 220.000 ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας. Οι επόμενοι 4 μήνες θα είναι 
ασφαλώς καθοριστικοί για το ζήτημα, καθώς εντός των ημερών αρχίζουν οι συζητή-
σεις Κυβέρνησης και Τεχνικών Κλιμακίων των Θεσμών.

Η ΟΤΟΕ, η ΟΣΤΟΕ, αλλά και οι επί μέρους Σύλλογοι Συνταξιούχων Τραπεζικών κατ’ 
επανάληψη έθεσαν το θέμα της ρεαλιστικής ρύθμισης των δανείων των συναδέλφων 
που έχουν χάσει το μισό τους σχεδόν εισόδημα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
αλλά και στις Διοικήσεις των 4 συστημικών Τραπεζών, χωρίς όμως ανταπόκριση. 
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Οι βασικές διατάξεις που αφορούν τους συνταξιούχους.
Ψηφίστηκαν τα 104 Άρθρα που περιλαμβάνονται στις 178 σελίδες και αποτελούν 

πλέον Νόμο του Κράτους οι διατάξεις για το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα.
Σύμφωνα με τα όσα συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του νέου Νόμου και τις 

διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα βασικά ση-
μεία που αφορούν τους συνταξιούχους μας είναι τα παρακάτω:
-Δεν επιβάλλεται καμία νέα μείωση στις παλαιές και νέες κύριες συντάξεις.
-Ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα οι παλαιοί συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη μέχρι την 

ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016) με 30 έτη και 1 ημέρα και άνω 
έτη ασφάλισης (απαραίτητη προϋπόθεση). Πρόκειται ασφαλώς για την μειοψηφία 
των παλαιών συνταξιούχων μας.

-Μεσοσταθμικά η μηνιαία κύρια σύνταξη για τους έχοντες άνω των 30 και μέχρι τα 
40 έτη ασφάλισης, θα αυξηθεί κατά 60 με 70 ευρώ, ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις 
η μικρότερη αύξηση θα είναι 28 ευρώ και η μεγαλύτερη 201 ευρώ. Κατηγορίες 
αυξήσεων: 

Α) Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και 
έχουν αρνητική προσωπική διαφορά και λαμβάνουν αύξηση στο ποσό της σύ-
νταξής τους από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εφόσον οι συγκεκριμένοι συνταξι-
ούχοι έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας με περισσότερα από 30 έτη 
εµπίπτουν στις κατηγορίες αυξηµένης ανταποδοτικότητας, κάτι που θα οδηγή-
σει σε μεγαλύτερη προσωπική διαφορά και θα αυξηθεί από την 1η Οκτωβρίου 
2019 το ποσό που λαμβάνουν λόγω της νέας προσαύξησης.
Β) Οι παλαιοί συνταξιούχοι (μέχρι το Μάιο 2016) που έχουν μικρή θετική δι-
αφορά (κάτω από 50 ευρώ) και δεν έχουν λάβει καμία αύξηση τον Ιανουάριο 
2019 και 2020, με την αύξηση της ανταποδοτικής τους σύνταξης, λόγω ποσο-
στών αναπλήρωσης, πιθανόν να καλύψουν το ποσό της προσωπικής διαφοράς 
και να περάσουν σε αρνητική προσωπική διαφορά, έχοντας άμεση αύξηση στη 
σύνταξή τους.
Γ) Οι παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά σημαντικού 
ύψους άνω των 100 ευρώ η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης για παλαιούς 
συνταξιούχους που έχουν αποχωρήσει µε πολλά έτη ασφάλισης οδηγεί σε συ-
νολική αύξηση της νέας σύνταξης προ φόρου και έτσι μειώνεται αντίστοιχα η 
προσωπική διαφορά η οποία μπορεί να ελπίζει αργότερα σε μηδενισμό της. Οι 
εν λόγω συνταξιούχοι μπορούν να ελπίζουν σε μελλοντική αύξηση των αποδο-
χών τους, από το 2023 και μετά οπότε θα νομοθετηθούν γενικές αυξήσεις µε 
βάση το ΑΕΠ και το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Δ) Ωφελούνται άμεσα όλοι οι νέοι συνταξιούχοι που βγήκαν μετά το Νόμο Κα-
τρούγκαλου (Μάιος 2016) και αυτοί που θα βγουν στη σύνταξη μετά την ψήφι-
ση του νέου Νόμου για το ασφαλιστικό (1η Μαρτίου 2020).

-Οι αυξήσεις που θα προκύψουν με το νέο ασφαλιστικό για όσους έχουν πάνω από 
30 χρόνια ασφάλισης θα δοθούν αναδρομικά (9 μήνες) από 1 Οκτωβρίου 2019, 
εφάπαξ-σε μία δόση με πίστωση στο τέλος Ιουνίου 2020 που υπολογίζεται ότι θα 
έχει ολοκληρωθεί ο νέος επανυπολογισμός. Η μηνιαία αύξηση της σύνταξης θα 
δοθεί σε 5 ετήσιες δόσεις από 1/10/2019 μέχρι 31/12/2024.

-Ακόμα θα γίνει επανυπολογισμός και για εκείνους τους συνταξιούχους μας που δεν 
είχε γίνει καθόλου επανυπολογισμός με το Νόμο Κατρούγκαλου μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί συνάδελφοι της Ιονικής οι οποίοι δικαιούνται αναδρομικά από την 
13η Μαϊου 2016.

–Επιβεβαιώνεται η κατάργηση της 13ης σύνταξης. Προβλέπεται «Μόνιμος Μηχανι-
σμός Στήριξης Χαμηλοσυνταξιούχων» προς κάλυψη του κόστους αποφάσεων του 
Σ.τ.Ε. για επικουρική σύνταξη, για Πρόνοια και Υγεία, χωρίς επαρκείς διευκρινί-
σεις. 

-Οι όποιες διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου περιλαμβάνουν αυξήσεις της Επι-
κουρικής σύνταξης δεν αφορούν τους συνταξιούχους της Ιονικής, καθ΄ όσον το 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι αυτοδιαχειριζόμενο και τα αναδρομικά 2015-2018 που έχουμε 
κερδίσει στο Πρωτοδικείο και στο Εφετείο θα εκδικαστούν σε τελικό στάδιο στον 
Άρειο Πάγο στις 20 Οκτωβρίου 2020.

-Στο νέο ασφαλιστικό Νόμο συμπεριλαμβάνεται εξάλλου άρθρο σχετικό με την εργα-
σία των συνταξιούχων. 

 Στο εξής για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, η παρακράτηση της κύριας σύντα-
ξης δεν θα ανέρχεται στο 60% όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα, αλλά θα ανέρχεται 
στο 30% της κύριας σύνταξης. 

-Ενοποιείται από 1η Μαρτίου το ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ. Ο νέος Νόμος προβλέπει την 
ένταξη του κλάδου της επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών 
του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 

-Δεν θα απαντηθούν από τον ΕΦΚΑ, οι ενστάσεις που υπέβαλαν συνταξιούχοι (με την 
προτροπή κάποιων Δικηγόρων και κάποιων Συνδικαλιστών) για τον επανυπολογι-
σμό του Νόμου Κατρούγκαλου, καθ’ όσον αυτός ο Νόμος αντικαταστάθηκε με το 
νέο Νόμο της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. 

Ν έ ο  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό
Περιορισμένου επιπέδου οι αυξήσεις των Κύριων Συντάξεων

Ψηφίστηκε ο νέος Νόμος, «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση & Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(e- ΕΦΚΑ)»

Από την 1η Μαρτίου ενοποιείται το ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ

Ο νέος Νόμος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο 
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», προβλέπει ότι ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης 
και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάσσονται με πλήρη οικονομική 
και λογιστική αυτοτέλεια  στον e-ΕΦΚΑ. Το ίδιο θα συμβεί για όλα τα ταμεία και τους 
ειδικούς λογαριασμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχών, αλλά 
και των τομέων υγείας.

Από την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. την 1η Μαρτίου 2020 ολοκληρώ-
νεται για το δημόσιο η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και 
καταργείται το Διοικητικό του Συμβούλιο. Η διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα αποτελείται 
από τον Διοικητή του Φορέα, 4 υποδιοικητές και 11μελές Διοικητικό του Συμβούλιο. 
Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταβατικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συγχώνευ-
σης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Στόχος σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, είναι με τη θεσμοθέτηση του υπερ-
ταμείου e- ΕΦΚΑ, η ταχύτερη διευθέτηση περισσότερων από 430.000 εκκρεμών 
υποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς με την εφαρμογή του ενιαίου ηλεκτρονικού συ-
στήματος θα εκδίδονται ταυτόχρονα η κύρια, η επικουρική και η εφάπαξ παροχή του 
ασφαλισμένου.

Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περνάει 
ο ΕΦΚΑ

 Η δημιουργία του e-ΕΦΚΑ θα συμπληρωθεί από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους. 
Συγκεκριμένα μεταξύ των αλλαγών προωθείται η δημιουργία του Μητρώου Ασφαλι-
σμένων, η χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ηλεκτρονι-
κά, η καθολική εφαρμογή υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, η χορήγηση 
ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων, αλλά και η ηλεκτρονική χορήγηση παρο-
χών σε χρήμα.  

Με τον e-ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει η ψηφιακή απονομή συντάξεων, Σταδιακά θα κα-
ταγραφεί ηλεκτρονικά ο ασφαλιστικός βίος των εργαζομένων και θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης μέσω του συστήματος Άτλας. 

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωράει η πλήρη συγχώνευση του 
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 
Αποτέλεσμα της συγχώνευσης είναι η σύσταση του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η λειτουργία του 
οποίου θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2020.
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•	Ολοκληρώθηκε	η	«μάχη	των	μαχών»	στο	Συμβούλιο	της	Επικρα-
τείας την Παρασκευή 10/01/2020 για τα αναδρομικά 2.500.000 
συνταξιούχων

•	Οι	συνταξιούχοι	έδωσαν	το	παρόν	στην	συγκέντρωση
•	Ο	Σύλλογος		Συνταξιούχων	Ιονικής	&	Λαϊκής	Τράπεζας	Ελλάδος	

άσκησε πρόσθετη παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.
•	Η	απόφαση	του	Σ.τ.Ε.	θα	εκδοθεί	τον	Μάιο	ή	τον	Ιούνιο

Σε κλίμα έντασης συζητήθηκε σε μια μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας του 
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου το αίτημα του ΕΦΚΑ, για πρότυπη πιλοτική δίκη 
(νόμος 3900/2010) για το ζήτημα των περικοπών συντάξεων κ.λπ. με το επιχείρημα 
ότι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκκρεμούν περίπου 6.000 συναφείς αγω-
γές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ομαδικές. Υπενθυμίζεται πως τα αναδρο-
μικά που κρίθηκαν αφορούν τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012 σε 
κύριες και επικουρικές όπως επίσης και την καθ’ ολοκληρίαν κατάργηση των δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας από το 2013.

Υπέρ των εναγόντων συνταξιούχων του ΤΑΠ – ΟΤΕ παρενέβησαν 17 φυσικά πρό-
σωπα και σύλλογοι συνταξιούχων, όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων 
ΟΤΕ, οι σύλλογοι συνταξιούχων της Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας, Εθνικής, της Εμπο-
ρικής,  κ.α. Υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ παρενέβη το Ελληνικό Δημόσιο μέσω 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Ο	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	ΙΟΝΙΚΗΣ	&	ΛΑΪΚΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	άσκησε	

πρόσθετη παρέμβαση στο Σ.τ.Ε. με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Μπούρλου 
για όλα τα μέλη του Συλλόγου, με ενδεικτικές περιπτώσεις συνταξιούχων του από 
τους 1.350 που συμμετείχαν στις ομαδικές αγωγές. 

Τι υποστήριξαν οι Δικηγόροι των Συνταξιούχων
Οι δικηγόροι συνταξιουχικών Σωματείων υποστήριξαν ότι οι περικοπές του 2012 

συνιστούν παράβαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμ-
βασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ενώ 
παραβιάζεται πληθώρα συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι η αρχή της αναλογικό-
τητας, η αρχή της ισότητας, το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, κ.λπ.

Δεν παρέλειψαν οι δικηγόροι των Σωματείων να αποδώσουν σκοπιμότητα στην 
ενέργεια του ΕΦΚΑ να ζητήσει πιλοτική δίκη για το επίμαχο θέμα, υποστηρίζοντας 
ότι στην ουσία ζητεί από το ΣτΕ να κρίνει εκ νέου τόσο το νομοθετικό πλαίσιο για τις 
περικοπές των συντάξεων, όσο και τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τις εν 
λόγω περικοπές.

«Δεν ισχύει πλέον το δίκαιο της ανάγκης, και πρέπει οι σύμβουλοι Επικρατείας να 

επιστρέψουν στην κανονικότητα», προσέθεσαν με νόημα οι δικηγόροι.
Ακόμα, οι δικηγόροι αντέκρουσαν το επιχείρημα του ΕΦΚΑ, ότι η επιβάρυνση που 

θα υποστεί εάν αποδώσει αναδρομικά τα ποσά των περικοπών, ανέρχεται στα 26,5 
δισ. ευρώ, λέγοντας ότι η επιβάρυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

Αρκετός χρόνος αναλύθηκε για την ύπαρξη ή μη αναλογιστικής μελέτης τα τελευ-
ταία χρόνια ως προς το ζήτημα της ικανότητας οικονομικής επιβίωσης του ΕΦΚΑ, 
κατά τον πριν και μετά χρόνο έκδοσης από Ολομέλεια του ΣτΕ των αποφάσεών της για 
το νόμο Κατρούγκαλου και για τις περικοπές των συντάξεων, κ.λπ.

Τι υποστήριξαν ΕΦΚΑ και Ελληνικό Δημόσιο
 Ο ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο υποστήριξαν ότι είχαν δικαίωμα να ζητήσουν 

πρότυπη-πιλοτική δίκη πλέον του ότι ήταν μονόδρομος, καθώς δεν είχαν άλλη δι-
κονομική δυνατότητα να ανακόψουν τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων 
που δίνουν διαφορές συντάξεων, αλλά και επειδή εκκρεμεί ένας απίστευτος αριθμός 
δικών στην Διοικητική Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ υποστήριξαν ότι υπάρχει αναλογιστική μελέτη, 
με αναδρομική μάλιστα ισχύ και καταλαμβάνει το χρόνο που εκδόθηκαν οι αποφάσεις 
με τις οποίες κρίθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου από την Ολομέλεια του ΣτΕ το 2019 και 
αφορούσαν τις περικοπές του 2016.

Ακόμη, ο ΕΦΚΑ και το Δημόσιο υποστήριξε επίσης ότι και εάν ακόμη οι δικαστές 
του ΣτΕ, δικαιώσουν τους προσφεύγοντες στην Δικαιοσύνη, μόνο για το 10μηνο που 
μεσολαβεί από 10/6/2015 έως 11/5/2016, δηλαδή μετά τη δημοσίευση των προη-
γούμενων αποφάσεων του ΣτΕ και μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, η 
επιβάρυνση που θα δεχθεί για το 10μηνο αυτό αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ.

Με τις αιτήσεις τους οι συνταξιούχοι ζητούν από 5.600 έως 62.400 ευρώ, περίπου 
ο καθένας, ανάλογα με την απώλεια που είχε για τους 80 μήνες, δηλαδή από τις πε-
ρικοπές του 2012. Αυτό αποτελεί τεράστια οικονομική βλάβη στα δημοσιονομικά της 
χώρας και η καταβολή όλων των αιτούμενων ποσών των αναδρομικών απειλεί την 
βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καθώς θα κοστίσει 26 δισ. ευρώ.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του
 Υ.Γ. Αν καταβληθούν μόνο τα αναδρομικά του 10μήνου, Ιούνιος 2015-Μάιος 2016 

ύψους 4 δισ. ευρώ όπως προκύπτει και από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, οι 
συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών μπορούν να προσδοκούν αναδρομικά από 
580 έως 8.627 ευρώ. Τα αναδρομικά αφορούν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και 
το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ότι τα χρήματα αυτά θα καταβληθούν σε 60 ως 
και 72 δόσεις και σε βάθος χρόνου πέντε- έξι ετών για να μην πεταχτεί έξω ο δημο-
σιονομικός σχεδιασμός, σύμφωνα με Κυβερνητικές δηλώσεις. 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Συζητήθηκε η πιλοτική δίκη-αναμένεται η απόφαση

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 
και 21 μέλη του ασφαλισμένα στο Επικουρικό Ταμείο ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ, παρενέβησαν στις 6/2/2020 στο Εφετείο υπέρ των 
Συλλόγων Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  και των 4.500 
συνταξιούχων μας που παίρνουν 47,5 ευρώ το μήνα Επι-
κουρική σύνταξη.

Το 14ο Ενοχικό Τμήμα του Εφετείου Αθηνών, δεν εκδί-
κασε τη νέα αίτηση ανάκλησης μετά την παραίτηση από το 
δικόγραφο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά της Εφετειακής απόφασης 
που είχαμε κερδίσει για την επαναφορά του αρχικού  Κατα-
στατικού και τα αναδρομικά μας. 

Η επιστροφή των αναδρομικών στα μέλη του Συλλόγου 
μας από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, μετά τη δικαίωσή μας από το Πρω-
τοδικείο και το Εφετείο, θα κριθεί οριστικά και αμετάκλητα 
από τον Άρειο Πάγο στις 2 Οκτωβρίου 2020.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

από την εκδίκαση της έφεσης κατά 
της ακύρωσης του καταστατικού 

και των αναδρομικών που έχουμε
δικαιωθεί

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Συνοπτική παρουσίαση παροχών Πολυϊατρείου Συλλόγου Προσωπικού 
Alpha Bank:
1)Επισκέψεις σε Ιατρούς των περισσοτέρων ειδικοτήτων από 5 € (συμπερι-

λαμβάνεται η συνταγογράφηση). 2) Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις με απορρόφηση της 
συμμετοχής του μέλους επί του παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ από 5 – 10%. 3)Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νο-
σοκομεία (Μεγάλοι Όμιλοι), σε περίπτωση νοσηλείας των μελών μας με εκπτωτική τιμολόγηση για Ιατρούς 
και κλινική. 4) Οφθαλμολογικά κέντρα με τις πιο προνομιακές τιμές της αγοράς. 5)Τηλεφωνικό κέντρο που 
λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 9.00 με 17.00. 6) Σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική δικαίω-
μα συμμετοχής σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με τις πιο ευνοϊκές τιμές της αγοράς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ
- Όλα τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς 

τους, που καλύπτονται από το ίδιο βιβλιάριο με συμμετοχή 20€ το χρόνο για τον κάθε ασφαλισμένο. 
- Πρόσθετα μέλη που δεν είναι ασφαλισμένα στο βιβλιάριο υγείας (π.χ. τέκνα, γονείς, συγγενικά πρόσωπα) 

που καλύπτονται από διαφορετικό βιβλιάριο υγείας, εξασφαλίζουν την κάρτα μέλους του Πολυϊατρείου με 
συμμετοχή 20€ το χρόνο.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Τις αιτήσεις για την έκδοση κάρτας μέλους του Πολυϊατρείου μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τα γρα-

φεία του Συλλόγου μας ή να τις εκτυπώσετε από το site μας: www.syntaxilte.gr (τηλ. 2103615765). Η ετήσια 
ανανεούμενη συνδρομή μέλους ανέρχεται στα 20€.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος μας που θέλει να έχει τις παροχές του πολυϊατρείου, είτε για να προγραμματίσει ιατρική επί-

σκεψη π.χ. εξέταση από Παθολόγο, είτε να προγραμματίσει ραντεβού εξετάσεων στα συμβεβλημένα διαγνω-
στικά κέντρα π.χ. ραντεβού για Μαγνητική Τομογραφία, είτε για νοσηλεία σε Κλινικές – Νοσοκομεία π.χ. 
προγραμματισμός για χειρουργική επέμβαση, επικοινωνεί ΜΟΝΟ στο τηλεφωνικό κέντρο του πολυϊατρείου 
και από εκεί εξυπηρετείται άμεσα. Τα ραντεβού προγραμματίζονται εντός δύο 24ωρων χωρίς αναμονές και 
ταλαιπωρία.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:  210 5201800
-Η ενημέρωση καθώς και όλη η διαδικασία των νοσηλειών γίνεται μέσω του Πολυϊατρειου Σταδίου 48 και 

Σανταρόζα 1. Όλα τα δικαιολογητικά των νοσηλειών θα αποστέλλονται στο Πολυϊατρείο είτε της Αθήνας είτε 
της Θεσσαλονίκης όπου έπειτα προωθούνται στην ΑΧΑ Ασφαλιστική.
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Προς όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμε-
νους σε όποιο σύλλογο και εάν ανήκουν, συντα-
ξιούχων και εργαζόμενων.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες η κρίση που χτύπησε όλη 
την κοινωνία και κράτησε πάνω από 12 χρόνια άφησε 
σκληρά χτυπήματα στους εργαζόμενους και κυρίως 
στους χαμηλά αμειβόμενους και πάνω από όλα στους 
συνταξιούχους, που μειώθηκαν οι συντάξεις τους πάνω 
από το 40%. 

Τα θανατηφόρα αυτά αποτυπώματα θα αργήσουν να 
ξεπεραστούν για πολλά χρόνια. Κυρίως το οικονομικό 
άλλαξε τους οικογενειακούς προγραμματισμούς και τις 
ζωές όλων δημιουργώντας ένα χάος στο εισόδημα του 
απλού νοικοκυριού. Όμως ουδέν κακόν αμιγές καλού. 
Έτσι αναδύθηκε μια σπουδαία λέξη η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Γεννήθηκαν στο επίπεδο της οικονομίας πολλοί θε-
σμοί και συνεταιριστικά εγχειρήματα που η κοινωνία 
δημιούργησε με την μορφή των Κοιν.Σ.ΕΠ.-Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Δεν πρόκειται για συνεταιρισμούς παλαιού τύπου, μια 
λέξη που ήδη εμείς απαξιώσαμε ιστορικά. Πρόκειται για 
την νέα μορφή οικονομίας την ‘’λεγόμενη αλληλέγγυα 
οικονομία’’. Μιλάμε για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Τι είναι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ανήκουν στο γ) κλάδο της οικονομίας 

της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, με προσα-
νατολισμό την αλληλεγγύη, δηλαδή με διαφορετικούς 
στόχους και δομή από τον α) και β) κλάδους 

Δηλαδή στον α) Κλάδο ιδρυτής και κύριος μέτοχος εί-
ναι το κράτος εξολοκλήρου. Ιδιοκτήτης ή μέτοχος του 
51% τουλάχιστον. Εκεί ανήκουν όλες οι κοινωνικές 
δομές Δημοσίου συμφέροντος. β) Κλάδος. Ο ιδιωτικός 
τομέας. Ιδρυτής /ες είναι ο μέτοχος/οι με σκοπό το μέ-
γιστο κέρδος και ο γ) κλάδος, η κοινωνική αλληλέγγυα 
οικονομία με σκοπό οικονομίες κλίμακος αλλά και την 
παραγωγή προϊόντων από τους ίδιους τους συνεταί-
ρους με κατεύθυνση την αλληλεγγύη προς τους χρή-
στες της, δηλαδή όλη την κοινωνία. 

Αλληλοβοήθεια για τους συνεταίρους που βρέθηκαν 
εκτός επαγγέλματος για κάποιους λόγους ή οποιαδήπο-
τε άλλη αιτία ή ακόμα και από ιδεολογία (ίσες απολαβές 
προς τους συνεταίρους – βλέπε Β.Ι.Ο.Μ.Ε.– Θεσσαλο-
νίκη, βιολογικά απορρυπαντικά. Επιχείρηση χημικών 
που ο ιδιοκτήτης της την άφησε να χρεοκοπήσει. Βλέπε 
ακόμη Εφημερίδα των Συντακτών – ίσες αμοιβές προς 
όλους τους συμμετέχοντες – εταίρους από τον Διευθυ-
ντή μέχρι και τον κλητήρα.) Λειτουργούν χωρίς μεσά-
ζοντες ή τρίτους. Με δίκτυα διανομής α) την δημοσιο-
ποίησή τους, β) τις θεματικές εκθέσεις, γ) αγορές χωρίς 
μεσάζοντες ή και άλλους τρόπους. 

Στην πατρίδα μας αναπτύχθηκαν την περίοδο της κρί-
σης, μετά από 40 χρόνια καθυστέρησης, από άλλες ανα-
πτυγμένες χώρες και οικονομίες. Βέβαια στα Πανεπι-
στήμιά μας δεν υπάρχουν έδρες κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας. Ασχολούνται μόνο βλέπετε με την 
επιχειρηματικότητα, τις τράπεζες, το χρηματιστηριακό 
κεφάλαιο, τα υπερκέρδη και τέλος το χρήμα.  

Στις σύγχρονες χώρες και οικονομίες όμως οι Κοιν.

Σ.ΕΠ συμβάλλουν στην διαμόρφωση ‘’σοβαρά’’ στα 
ΑΕΠ τους, δίνοντας και αρκετές θέσεις εργασίας. 
-πχ στη Γαλλία καλύπτουν το 12% του ΑΕΠ με 195.000 

θέσεις εργασίας 
-Στη Γερμανία το 11% του ΑΕΠ με περίπου 180.000 θέ-

σεις εργασίας 
-Στην Ιταλία το 14% του ΑΕΠ με 320.000 θέσεις εργα-

σίας.
-Στις Η.Π.Α το 8% του ΑΕΠ με 275.000 θέσεις εργασίας 
-Στη Σουηδία 15% του ΑΕΠ με 90.000 θέσεις εργασί-

ας (και σε άλλες χώρες και οικονομίες με συμμετοχή 
στα ΑΕΠ και αρκετές θέσεις εργασίας. Τέτοια είναι το 
ΙΚΕΑ, αν και δέχτηκε και ιδιώτες. Το λεγόμενο Σκαν-
διναβικό μοντέλο). 

- Το ίδιο στη Δανία, Ιρλανδία και σε άλλες αναπτυγμένες 
οικονομίες.
Στην Ελλάδα όπως είπαμε τις ανακαλύψαμε στην πε-

ρίοδο της κρίσης. Για αυτό λέμε «Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού».

Τέτοια εγχειρήματα υπάρχουν σε πολλούς κλάδους. 
Ένδυση, παπούτσια, τουρισμό, είδη λαϊκής τέχνης, ζα-
χαροπλαστική, νέες τεχνολογίες κ.λπ., τοπικοί σύλλο-
γοι με προϊόντα της περιοχής ή τουρισμό, τρόφιμα μα-
κράς διάρκειας, (τυρί, μέλι, λάδι, κρασιά), σαπωνοποιία, 
δώρα, έργα τέχνης, ιππικοί σύλλογοι, καφενεία, στέκια, 
βιολογικά απορρυπαντικά. Ακόμη και σε πολλές πόλεις 
φαγητά (ντελίβερι) με βιολογικά και άλλα προϊόντα, κο-
σμήματα και πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. 

(Εμείς θα εμπλουτίζουμε τον κατάλογο αυτόν με συ-
νεργαζόμενες επιχειρήσεις που εγγυώνται τιμές και 
ποιότητα αντίστοιχες με των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) 

Διέπονται από τον νόμο για την κοινωνική και αλληλέγ-
γυα οικονομία νόμος 4430/2016 ΦΕΚ205/31.10.2016 
(όχι τους νόμους που αφορούν τους συνεταιρισμούς 
που είναι αναρίθμητοι από το 50 και μετά), με ελεγχό-
μενες αρχές για την πιστοποίησή τους και την ποιότητά 
τους από το υπουργείο ανάπτυξης και υπουργείο οικο-
νομικών, (με ειδική γραμματεία και διεύθυνση). 

Τέτοιες ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ μπορούν να δημιουργήσουν και οι 
συνάδελφοι συστηματοποιώντας προϊόντα ή υπηρεσίες 
τουριστικού, ή τοπικών προϊόντων ποιότητας της περι-
οχής τους.               

 Σύντομα ο Σύλλογός μας δημιουργεί διαδικτυακή σε-
λίδα στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας κατά προϊόν και 
υπηρεσίες στην οποία σελίδα θα μπορούν όλοι οι συνά-
δελφοι και οι φίλοι τους να μπαίνουν και να επιλέγουν 
τα προϊόντα της επιθυμίας τους. 

Θα παραγγέλνουν τα προϊόντα αυτά με την μέθοδο της 
αντικαταβολής, σε πολύ χαμηλότερες τιμές και ποιότη-
τα καλύτερη, από την αγορά, χωρίς καμία μεσολάβηση 
του Συλλόγου μας.

Αυτού του είδους οι συνεταιρισμοί έχουν πολλά οικο-
νομικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή ένωση και άλλους 
οργανισμούς. Το 1917 ήταν το παγκόσμιο έτος των συ-
νεταιρισμών όπου γιορτάστηκε ιδιαίτερα στη μητρόπολη 
του Καπιταλισμού στις Η.Π.Α.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, σχετικά με την Κοινωνική & Αλληλέγγυα 
Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

Στις 22/10/2019 ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας κα-

τέθεσε στην Ελληνική Βουλή στοιχεία από την πορεία 
που έχουν σχέση με την λεγόμενη Κοινωνική και Αλ-
ληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ανα-
φέρει ότι όπως προκύπτει από την εικόνα του Γενικού 
Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας την 1η Οκτωβρίου ήταν εγγεγραμμένοι στο Μη-
τρώο και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλους 
τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας 1.404 
φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Από αυτούς 1.286 φορείς, δηλαδή το 
92% του συνόλου, είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), 29 φορείς είναι Κοινωνικοί 
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και 19 
φορείς είναι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων. Η συγγραφή 
της Ετήσιας Έκθεσης 2019 για τους παραπάνω φορείς 
επιχειρεί για πρώτη φορά ποιοτική επεξεργασία αυτών 
των στοιχείων. Η Ετήσια Έκθεση αποσκοπεί να δώσει 
μια αντικειμενική εικόνα για την ανάπτυξη της κοινωνι-
κής οικονομίας στη χώρας μας σήμερα και να αποτελέ-
σει εργαλείο στην ορθολογική χάραξη πολιτικής. Είναι 
πολύ κακό που η πολιτεία αντιμετωπίζει την Κ.ΑΛ.Ο. 
αποσπασματικά και διαιρετικά, ξεχωριστά από τους άλ-
λους συνεταιρισμούς, αστικούς (καταναλωτικούς, προ-
μηθευτικούς, πιστωτικούς, οικοδομικούς) και παραγω-
γών (κυρίως αγροτικούς). Και μόνο οι παραγωγικοί συ-
νεταιρισμοί (κυρίως αγροτικοί) μετέχουν στο ΑΕΠ (185 
δισ. σήμερα με 1,2% περίπου). Εκτιμάται ότι μοναδική 
λύση μπορεί να προκύψει μόνο από την ευρεία δραστη-
ριοποίηση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολι-
τών, την πηγή όλων. Καλούνται όλοι οι πολίτες με τις 
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να αναλάβουν 
πρωτοβουλία, ώστε μέσα στο 2020 με συνεργασία να 
συνδιαμορφώσουν σε συνέδριο τις προϋποθέσεις της 
επαναδραστηριοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Επιμέλεια κειμένου για το Δ.Σ του Σ.Σ.Ι.Λ.Τ.Ε
           Ο Γενικός Γραμματέας - Ανδρέας Μπάφης 

Κιν. 6978 171997

Υ.Γ: Σύντομα θα ανακοινώσουμε απογευματινά προ-
γράμματα σπουδών επί διαφόρων θεμάτων στο ελεύθε-
ρο Πανεπιστήμιο ή και στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο πχ. Φι-
λοσοφίας, Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Ιστορίας του 
Βυζαντίου, Ελληνικής και ξένης Λογοτεχνίας και πάρα 
πολλά άλλα ενδιαφέροντα προγράμματα. Δραστηριότη-
τες απογευματινές που οι συνάδελφοι θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν τον απογευματινό τους χρόνο προσαρμό-
ζοντάς τον στα αντίστοιχα τμήματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Κ.ΑΛ.Ο
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ-(Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
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Το τέλος του παραδοσιακού τραπεζικού 
επαγγέλματος

Οι τραπεζοϋπάλληλοι της 
χώρας με την Ομοσπονδία 
τους ΟΤΟΕ και τους Συλλό-
γους τους, κατέρχονται σε 
απεργιακές κινητοποιήσεις 
σε μια προσπάθεια να επι-
βραδύνουν τις προδιαγρα-
φόμενες βίαιες τάσεις μεί-
ωσης του προσωπικού των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το έναυσμα προσέφεραν 
οι πρόσφατες απολύσεις 24 
υπαλλήλων από την Τράπε-
ζα Πειραιώς επειδή αρνή-

θηκαν να μεταταχθούν σε νεοϊδρυθείσες θυγατρικές διαχείρισης κόκκινων δανείων 
και επέμεναν στην μη αλλαγή των όρων εργασίας τους. Η Τράπεζα Πειραιώς απειλεί 
και με νέες 120 απολύσεις.

Η συμμετοχή των εργαζόμενων στις κινητοποιήσεις τραπεζικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ήταν μετά από χρόνια επιτυχημένη, αλλά οι τριμερείς συσκέψεις στο 
Υπουργείο Εργασίας δεν άλλαξαν τη φορά των πραγμάτων. 

Οι Τράπεζες υπό την επίδραση πλήθους παραγόντων και συνθηκών, οικονομικών, 
τεχνολογικών, ανταγωνισμού κόκκινων δανείων και άλλων, έχουν εισέλθει σε περί-
οδο βαθιάς αναδιάρθρωσης και σχεδόν ολοκληρωτικής ανασύνταξης. Οι τομές αυτές 
βέβαια αφήνουν  βαθιά τα αντεργατικά σημάδια τους στους τραπεζοϋπαλλήλους.

Η κρίση παράλληλα με την δυσβάστακτη μείωση εισοδημάτων μισθωτών, συνταξι-
ούχων και επαγγελματιών, άφησε πίσω της «γκρεμισμένα» και εν πολλοίς δεσμευ-
μένα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εξαντλούνται στην διαχείριση των «κόκκινων» 
δανείων, δεν δημιουργούν περιβάλλον καινούργιων εσόδων και για τούτο δεν κερ-
δοφορούν, ούτε είναι σε θέση να αναγεννηθούν χωρίς μεγάλες αλλαγές και θυσίες.

Ακολουθούν κατά βάση την πορεία των πελατών τους, που οι ίδιες χάραξαν, απαί-
τησαν και επέβαλαν έναντι των επισφαλών δανείων που οι ίδιες επίσης χορήγησαν τα 
προηγούμενα χρόνια.

Συνέπεσε δε η παραπάνω δυσμενής συγκυρία με τις μεγάλες τεχνολογικές αλλα-
γές, που καταργούν στην πράξη τις περισσότερες των τραπεζικών εργασιών και αναι-
ρούν και αυτή καθεαυτή την ύπαρξη του παραδοσιακού τραπεζικού καταστήματος.

Κοινή είναι η πεποίθηση ότι οι νεαρότεροι πελάτες των Τραπεζών διεκπεραιώνουν 
σχεδόν το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών τους ηλεκτρονικά, από τους υπο-
λογιστές ή τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε τραπεζικό 
κατάστημα.

Πράγμα που σημαίνει ότι προϊόντος του χρόνου ο αριθμός των τραπεζικών κατα-
στημάτων θα περιοριστεί στα 300 για κάθε συστημική Τράπεζα, η δομή τους θα αλ-
λάξει, τα γκισέ και οι ταμίες θα υποκατασταθούν από μηχανήματα και οι Τράπεζες θα 
οδεύσουν νομοτελειακά προς την οδό της ψηφιοποίησης.

Ήδη στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο χάθηκαν περίπου 50.000 θέσεις τραπεζοϋ-
παλλήλων και στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης ο αριθμός από περίπου 60.000 
σε λιγότερους από 38.000 εργαζόμενους.

Με άλλα λόγια ένας ακόμη «προνομιακός» χώρος εργασίας σβήνει σιγά – σιγά και 
μαζί καταρρίπτεται ένας ακόμη μύθος της μεταπολίτευσης, αυτός του ασφαλούς, κα-
λοπληρωμένου και πλήρους δικαιωμάτων τραπεζοϋπαλλήλου.

Επέρχεται ουσιαστικά το τέλος των τραπεζοϋπαλλήλων και είναι αποτέλεσμα της 
συνδυασμένης οικονομικής καπιταλιστικής και τεχνολογικής μεταλλαγής που μετα-
μορφώνει στην κυριολεξία το σύγχρονο δυτικό κόσμο σε βάρος των μισθωτών.

Και κατά τα φαινόμενα αυτή η νομοτελειακή αλλαγή και μεταμόρφωση εκτός απρο-
όπτου, δεν θα σταματήσει. 

Του Γιώργου Κολλάτου – Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ

Οι Τράπεζες υπό την επίδραση πλήθους παραγόντων και συνθηκών, οικονομικών, 
τεχνολογικών, ανταγωνισμού, κόκκινων δανείων και άλλων, έχουν εισέλθει 
σε περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης και σχεδόν ολοκληρωτικής ανασύνταξης. 
Οι τομές αυτές βέβαια αφήνουν βαθιά τα αντεργατικά σημάδια τους στους 
τραπεζοϋπαλλήλους.

Ε, ρε κατοχή που χρειάστηκε!… έλε-
γαν οι παλιότεροι όπου είχαν ζήσει την 
κατοχή στο πετσί τους,  βλέποντας την 
κοινωνική ασυδοσία σ’ όλες της εκφάν-
σεις της ζωής. Αγνοώντας τις θεσμικές 
αξίες, που προάγουν την παραγωγή, την 
μόρφωση, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύ-
νη, να έχουν χάσει τις έννοιές τους.Η 
κατοχή δεν χάθηκε και ας πέρασαν κά-
ποιες δεκαετίες, έκανε περίγυρους και 
μας έστελνε χαιρετίσματα με εκατοντά-
δες χιλιάδες μετανάστες,  στους οποίους  
η πατρίδα μας δεν μπορεί να προσφέρει 
εργασία όταν η ανεργία στη χώρα μας ξε-
πέρασε το 25%.

Η κατοχή δεν είναι προ των πυλών, εί-
ναι εντός των τειχών και μάλιστα εντός 
των οικιών.Δεν είναι όπως τους παλαι-
ότερους καιρούς: με όπλο, ξιφολόγχη, 
κράνος και αρβύλες με πέταλα, αλλά 
σύγχρονοι τζέντλεμαν με κουστούμι, 
γραβάτα, τσάντα, αγγελικά πλασμένοι 
και συνοδευόμενοι από Υπουργούς στα 
υπουργεία για οικονομικό έλεγχο, τα 
πορίσματα σ’ όλους τους τομείς είναι 
αρνητικά και διαπιστώνουν ότι δεν μπο-
ρούμε να ανταποκριθούμε στις δανεια-
κές μας υποχρεώσεις.

Ως δανειστές, λένε ευγενικά, κατανο-
ούμε τα προβλήματά σας που δεν μπο-
ρείτε να ανταποκριθείτε στις δανειακές 
σας υποχρεώσεις, παρά την καλή σας 
θέληση, μπορούμε όμως να τακτοποιή-
σουμε το θέμα: να πάρουμε ή να διαχει-
ριστούμε ό,τι εσείς δεν μπορείτε, όπως 
τα λιμάνια, αεροδρόμια, κάποιες εκτάσεις 
γης, ήλιο, νερό, ε και κάποια νησάκια για 
να απαλλαγείτε από τα χρέη σας και ως 
φιλευσπλαχνία, και κάποια κουρέματα 
για να είμαστε φίλοι και εντάξει.

Οι κυβερνώντες μας, είχαν εφεύρει 

την εύκολη λύση του δανεισμού και δι-
αχειριζόντουσαν τα δανεικά για ενίσχυ-
ση της κατανάλωσης που υποθηκεύει το 
μέλλον του λαού και του έθνους μας, και 
όχι για παραγωγικές επενδύσεις που φέ-
ρουν ανάπτυξη και πλούτο. Ενόψει της 
επικείμενης καταστροφής της χώρας, οι 
πολιτικοί μας δεν συνεκλήθησαν να συ-
ζητήσουν, να προβληματιστούν, να σχε-
διάσουν και να θέσουν από κοινού ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης για τη σωτηρία 
της χώρας, αλλά αντί για αυτό ίδρυσαν 
νέα κόμματα αποποιούμενοι τις αμαρτίες 
τους και περί άλλα τυρβάζουν και παρι-
στάνουν τις αθώες περιστέρες, και αφού 
όλοι τους μετείχαν στην διακυβέρνηση 
άμεσα ή έμμεσα για ολόκληρες δεκαετί-
ες. Κανενός δεν ιδρώνει το αυτί, για τη 
χώρα που πτώχευσαν και ταπείνωσαν 
τον λαό της, αναλώνοντας μοναχά στις 
αντεγκλήσεις μεταξύ τους και στις δια-
πιστώσεις.

Στην δεινή κατάσταση που βρισκόμα-
στε μόνο για λύπηση είμαστε, γιατί δεν 
εφαρμόσαμε κάποιες αρχές στις οποίες 
αναφέρεται ο μεγάλος Λιβανέζος ποιη-
τής ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ (1883 – 1931) ο 
οποίος γράφει στο βιβλίο του: «Ο ΚΗΠΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ»: «Το έθνος να λυπάστε 
αν φορεί ενδύματα που δεν τα ύφανε, 
ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ’ τη σοδιά του. 
Κρασί αν πίνει αλλά όχι από το πατητήρι 
του. Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει 
τη φωνή του παρά μονάχα στην πομπή 
της κηδείας του. Που δεν συμφιλιώνεται 
παρά μονάχα μες τα ερείπιά του, που δεν 
επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο 
λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και στην 
πέτρα. Το έθνος να λυπάστε που έχει αλε-
πού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσο-
φο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η 

τέχνη του. Το έθνος να λυπάστε που έχει 
σοφούς από χρόνια βουβαμένους.»                                                                        

 Τα σχόλια και οι διαπιστώσεις απ’ όπου 
και να προέρχονται είναι να βρισκόμαστε 
σε συζήτηση.                                                                                                                

Εδώ και τώρα, χρειάζονται καινοτόμες 
λύσεις και ρήξεις όπου είναι αναγκαίο. 
Τάχιστα επιστροφή και έμφαση στον 
πρωτογενή τομέα ανάπτυξης. Χαρακτη-
ρισμό χρήσης γης, κτηματολόγιο, έμφα-
ση στα γεωργικά προϊόντα και ιδιαίτερα 
στο ζωικό κεφάλαιο, χαρακτηρισμός των 
ορεινών όγκων ως βοσκοτόπια με ορθο-
λογική εκμετάλλευση, έτσι ώστε να μει-
ωθούν και οι πυρκαγιές, που τόσο πολύ 
μας κοστίζουν σε καταστροφή του περι-
βάλλοντος και σε εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ.

Ανάδειξη και εκμετάλλευση των φυσι-
κών πόρων:                                                     

Αέρα, ήλιο, νερό, υπέδαφος. Διαφο-
ρετικά από τη στιγμή που παράγουμε το 
25% απ’ τα προϊόντα που καταναλώνου-
με, δεν υπάρχει καμία ελπίδα επιβίωσης 
ως έθνος, παρά μονάχα από σήμερα να 
πάρουμε τις ιστορικές εκείνες αποφά-
σεις: της ελπίδας και της προοπτικής 
που θα μας οδηγήσουν στην πολυπό-
θητη ανάπτυξη και για να μη μας φταίνε 
οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί και ίσως στο 
μέλλον και οι Κινέζοι.                             

Νυν υπέρ πάντων ο αγών, άρχοντες 
και αρχόμενοι να αρθούμε στο ύψος των  
δύσκολων περιστάσεων με στόχο ένα 
νέο ξεκίνημα με αρχές και αξίες για εθνι-
κή ανάταση και για μια θέση αντάξια των 
προσδοκιών μας στο διεθνές  κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Ας προσπαθήσουμε, το μπο-
ρούμε, και επιτέλους:                                   

«Ας φτάσουμε εκεί που ονειρευτήκα-
με, ή ας πούμε ότι χαθήκαμε.» 

Ε, ρε 
κατοχή 
που 
χρειάστηκε!
Του συναδέλφου Γιάννη Χρονόπουλου
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Διαφημιστική 
καταχώρηση του 
Κεντρικού 
Καταστήματος 
της Ιονικής 
Τραπέζης 
(Πηγή: Περ. 
Αρχιτεκτονική, 
6/1957).

Κατάστημα «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» υπό Κατοχήν! 
Από το Αρχείο της συναδέλφου Ξανθίππης Γκλαβοπούλου-Θεσσαλονίκη.

Εγκαίνια νέου κτιρίου Κεντρικού Καταστήματος ΛΑΡΙΣΗΣ.
Από το Αρχείο του συναδέλφου Αντώνη Σαμακίδη-Λάρισα.

Η Ιονική Τράπεζα Καλαμάτας  στην κεντρική οδό Αριστομένους.
Φωτογραφία της δεκαετίας του 50 - Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου.

Διαφημιστική 
καταχώρηση του 

Κεντρικού 
Καταστήματος της 
Λαϊκής Τραπέζης 

(Πηγή: Περ. 
Αρχιτεκτονική, 

6/1957).

Ιονικές αναμνήσεις


