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Σε αυτό το τεύχος

Θα τα καταφέρουμε..
…η ζωή θα νικήσει!

Μένουμε ασφαλείς, με υπομονή, σύνεση,
 αλληλεγγύη και προσδοκία, 

για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας,
με υγεία, χαμόγελο, δημιουργία

και αγάπη για τον άνθρωπο.
----------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μείωση Προσωπικού και
Υποκαταστημάτων,e-banking για
τους πελάτες.

Παράταση 3 μηνών για λίγους, με 
πολλές προϋποθέσεις ένταξης.

Οι Τράπεζες μετά την πανδημία
Η νέα πραγματικότητα για το προσωπικό,
τους πελάτες και τις συναλλαγές.      
σελ. 2

Τι ισχύει για την προστασία                    
της Α΄ κατοικίας σήμερα   
σελ. 4

Κορωνοϊός – Covid-19
Μέρες Κορωνοϊού, Ο άσωτος ιός, Ένας ιός 
αρκούσε. σελ. 6, 7

Ιονικές αναμνήσεις
σελ. 8

Επαναλειτουργούν
Πολυϊατρείο, Ιατρός του Συλλόγου, ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
ΕΦΚΑ Τραπεζών, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.              σελ. 5

Οι συνάδελφοι
γράφουν για την
πανδημία, την
καραντίνα και τις
συνέπειες.

Οι συνταξιούχοι της Ιονικής, πάντα κρατούν τις Ιονικές 
αναμνήσεις, με αντικείμενα, έγγραφα και φωτογραφίες.

Επαναλειτουργούν με μέτρα προστασίας οι υπηρεσίες 
υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναδρομικά συνταξιούχων
Από το ΣτΕ, από το νέο 
Ασφαλιστικό Νόμο,
από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 
σελ. 3

Σε πλήρη εξέλιξη οι
δικαστικές και κυβερνητικές 
αποφάσεις για τα αναδρομικά.
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 Απεβίωσε στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας 
την Τετάρτη 18 Μαρτίου σε ηλικία 78 ετών, ο 
συνάδελφος Λουκάς Μπίνας.
 Απεβίωσε στην Αθήνα την Κυριακή 29 
Μαρτίου 2020 σε ηλικία 83 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Νίκος Διογένης.
 Απεβίωσε στο Σιδηρόκαστρο Σερρών την 
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 σε ηλικία 69 ετών, 
ο συνάδελφος συνταξιούχος Ηλίας Χαϊδευτός.
 Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 25 
Απριλίου 2020 σε ηλικία 71 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Λευτέρης Βροχίδης.
 Απεβίωσε στη Ζάκυνθο την Τρίτη 28 Απριλίου 
2020 σε ηλικία 65 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Διονύσης Μπάρτζελης.
 Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 
Απριλίου 2020 σε ηλικία 78 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Αντώνης Πασαλής.
 Απεβίωσε στην Αθήνα την Παρασκευή 1 
Μαΐου 2020 σε ηλικία 83 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Σπύρος Μαργιώτης.
 Απεβίωσε στην Αθήνα, την Πέμπτη 30 Απριλίου 
2020 σε ηλικία 67 ετών, η συνάδελφος 
συνταξιούχος δικηγόρος Μαρία Παπαδοπούλου. 
 Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 73 ετών, 
μετά από μακροχρόνια ασθένεια, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Νικόλαος Χατζηβέτσογλου. 

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

θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

Η νέα πραγματικότητα για το προσωπικό, τους πελάτες 
και τις συναλλαγές

Η νέα πραγματικότη-
τα, με τις επιπτώσεις της 
πανδημίας που είναι σε 
εξέλιξη ανά την υφή-
λιο, αναγκάζουν πλέον 
και τις τράπεζες να αλ-
λάξουν τις μέχρι χθες 
πάγιες τακτικές λειτουρ-
γίας τους. Ο κορωνοϊός 
φέρνει την αλλαγή στα 
καταστήματα των τρα-
πεζών, στις συναλλαγές 
και στο προσωπικό, μια 
αλλαγή που προγραμ-
ματιζόταν σε πιο μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Οι αλλαγές αυτές είναι 
σίγουρο ότι θα ταράξουν 
εκ θεμελίων τον τραπε-
ζικό κλάδο ολόκληρο.

Εκ παραλλήλου οι τεχνολογικές εξελίξεις που ήδη είχαν αρχίσει στον τραπεζικό τομέα, όπως η ψηφιοποίηση 
των τραπεζών, επιταχύνθηκαν λόγω του Covid-19 και  φέρνουν σαρωτικές αλλαγές στη σχέση με τους πελάτες 
αλλά και τις εσωτερικές διεργασίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα η επόμενη μέρα των συναλλαγών στις τράπεζες.
Η πρώτη από τις εξελίξεις αυτές αφορά την τηλεργασία, η οποία μέχρι πρότινος θεωρείτο αδιανόητη για τα χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Τόσο λόγω εσωτερικών διαδικασιών όσο και για λόγους ασφαλείας, μέχρι 
πρότινος δεν υπήρχε περίπτωση οι εργαζόμενοι των τραπεζών να βρίσκονται εκτός γραφείων και καταστημάτων. 
Εντούτοις εν μέσω πανδημίας, σε διάστημα μόνο λίγων εβδομάδων ήρθαν «τα πάνω-κάτω» με ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό των τραπεζοϋπαλλήλων να δουλεύουν πλέον από το σπίτι. Οι τράπεζες προμηθεύτηκαν άρον-άρον φορη-
τούς υπολογιστές, τα συστήματα ασφαλείας αναβαθμίστηκαν άμεσα και τροποποιήθηκε πλήθος διαδικασιών, ώστε 
να μην απαιτείται η φυσική παρουσία του υπαλλήλου στα γραφεία της Τράπεζας.

 Από τις 23 Μαρτίου 2020 και μετά τουλάχιστον 15.000 τραπεζοϋπάλληλοι εργάζονται ήδη από το σπίτι τους, ή 
βρίσκονται σε άδεια ειδικού σκοπού (γονείς ή άτομα με προβλήματα υγείας). Το 50% σχεδόν του συνολικού προ-
σωπικού των τραπεζών (το σύνολο σήμερα είναι 34.000 τραπεζοϋπάλληλοι) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από 
το σπίτι τους μέσω διαδικτύου. Οι τράπεζες εφοδίασαν τους «τηλεεργαζόμενους» με laptop και κωδικούς για να 
μπαίνουν στο σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες των εργαζόμενων  στο σπίτι συναδέλφων, η εργασία στο σπίτι 
είναι εντατική και υπερβαίνει το ωράριο που είχαν σαν εργαζόμενοι στα γραφεία της Τράπεζας!     

Ταυτόχρονα, έχουν γίνει από τις τράπεζες έλεγχοι  για το κατά πόσο το σύστημα πληροφορικής μπορεί να εξυ-
πηρετήσει μεγάλο όγκο συναλλαγών μέσω διαδικτύου. 

Παράλληλα, ακόμα και με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων δεν πρόκειται να υπάρξει μαζική επιστροφή εργα-
ζομένων στα γραφεία τους. Όπως αναφέρουν, «η τηλεργασία ήρθε για να μείνει» και μετά τη λήξη των συνθηκών 
πανδημίας ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων θα δουλεύει από το σπίτι, τουλάχιστον κάποιες ημέρες την 
εβδομάδα (χωρίς βέβαια να λαμβάνουν μηνιαία λειτουργικά έξοδα και άλλα επιδόματα)! 

Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη αφορά το πλήθος και το είδος των συναλλαγών που γίνονται από το κατάστημα. Τις 
τελευταίες εβδομάδες είδαμε μια κατακόρυφη άνοδο στις νέες συνδέσεις e-banking ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες 
προσφέρουν ηλεκτρονικά μια σειρά από υπηρεσίες που μέχρι πρότινος γίνονταν αποκλειστικά από το κατάστημα.

Παράλληλα και για τις εταιρείες-πελάτες, μια σειρά από συχνές συναλλαγές γίνονται πλέον αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά, γεγονός που σημαίνει ότι ούτε οι επιχειρήσεις χρειάζεται να πηγαίνουν στα τραπεζικά καταστήματα, 
παρά μόνο για ελάχιστες και σπάνιες συναλλαγές.

Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί στις συναλλαγές από το γκισέ οδηγούν τους πελάτες αποκλειστικά στα ATM, ενώ 
εκτίμηση είναι πως «ήρθαν για να μείνουν» καθώς οι τράπεζες δε θέλουν να απασχολούν ταμίες για αναλήψεις ή 
καταθέσεις μικρών ποσών και πληρωμές λογαριασμών.

Οι τράπεζες με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις ενημερώνουν το κοινό, ότι για τους ιδιώτες το σύνολο των συ-
ναλλαγών –πληρωμές, μεταφορές ποσών κ.λπ.- μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω e-banking. Και συστήνουν να 
μην πηγαίνουν οι πελάτες τους και ειδικά τα άτομα μεγάλης ηλικίας στο κατάστημα.

 Τέλος, οι τράπεζες προχωρούν άμεσα για να μειώσουν ραγδαία τα λειτουργικά τους κόστη ως συνέπεια της 
ύφεσης που θα φέρει η πανδημία του κορωνοϊού.

«Όταν οι διοικήσεις των τραπεζών συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και με τα μισά 
καταστήματα, είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσουν σε περικοπές», αναφέρουν τραπεζικά στελέχη. «Τα έξοδα που 
μπορούν να μειώσουν μόνο από τα ενοίκια των χώρων εργασίας, ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον 
χρόνο και δεν πρόκειται να χάσουν την ευκαιρία». Εκτιμάται ότι την επόμενη διετία οι Ελληνικές Τράπεζες θα κλεί-
σουν το 20% των λειτουργούντων σήμερα υποκαταστημάτων τους.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στον αριθμό των εργαζομένων στις τράπεζες, ο οποίος επιση-
μαίνεται ότι θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 5.000 υπαλλήλους (-15%), μέσα στην επόμενη διετία! Οι αναγκαστικές 
εθελούσιες έξοδοι, χωρίς άμεση συνταξιοδότηση και σε έσχατο στάδιο οι απολύσεις προετοιμάζονται με γοργούς 
ρυθμούς, για ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χιλιάδες οικογένειες συναδέλφων. Γνωστό είναι εξάλλου σε όλους μας, ότι 
τα τελευταία χρόνια έχει μπει βαθιά το «μαχαίρι» στο προσωπικό των τραπεζών, αφού εκτιμάται ότι στα τέλη του 
2022, ο αριθμός των απασχολούμενων θα έχει πέσει σε 32.000, δηλαδή περίπου στο μισό του προσωπικού που 
είχαν οι τράπεζες το 2009,  δηλαδή 64.000!

Του συναδέλφου Ν.Σ. –Αθήνα 11/05/2020

Προσφέρεται δωρεάν ορθοπεδικό - νοσοκομειακό κρεβάτι
Συνάδελφος προσφέρει δωρεάν ορθοπεδικό – νοσοκομειακό κρεβάτι με ειδικό στρώμα και τον σχετικό μηχανισμό 

ανύψωσης, σε πολύ καλή κατάσταση, σε οποιονδήποτε συνάδελφο το έχει ανάγκη.
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο Συνταξιού-

χων Ιονικής Τράπεζας  στο τηλ. 210 361576 και στο e-mail: info@syntaxilte.gr   

Οι τράπεζες μετά την πανδημία
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Αναδρομικά συνταξιούχων
Για την Κύρια Σύνταξη από το ΣτΕ και από το νέο Ασφαλιστικό Νόμο, για την Επικουρική Σύνταξη (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) 

από τον Άρειο Πάγο.

Στην τελική ευθεία  βρίσκονται πλέον, οι δικαστικές και κυβερνητικές απο-
φάσεις σχετικά με τα αναδρομικά συνταξιούχων που διεκδικούμε, για την 
Κύρια Σύνταξη από το ΣτΕ (μνημονιακοί Νόμοι) και το νέο Ασφαλιστικό 
Νόμο Βρούτση (4670/2020) και από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την 3ετία 2015-2018.

Αναδρομικά Κύριας Σύνταξης από το ΣτΕ (αγωγές με 
Δικηγόρο Δ. Μπούρλο)

Ως γνωστόν ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε συνεργα-
σία με το Δικηγορικό γραφείο του κ. Δημήτρη 
Μπούρλου κατέθεσε ομαδικά στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών 1.300 αγωγές συνα-
δέλφων, διεκδικώντας αναδρομικά μνημονι-
ακών Νόμων από το 2013 έως και το 2018 
για την Κύρια Σύνταξη.. 

Ακολούθως με αίτημα του ΕΦΚΑ και του 
Υπουργείου Εργασίας εκδικάστηκε με «πιλοτική δίκη» συνολικά για όλες τις ομαδι-
κές αγωγές στις 10/01/2020 η υπόθεση των αναδρομικών στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας. Στην εν λόγω δίκη ο Σύλλογός μας έκανε πρόσθετη παρέμβαση με τον 
Δικηγόρο κ. Δ. Μπούρλο και ενδεικτικές περιπτώσεις συναδέλφων μας από τις 1.300 
αγωγές που κατατέθηκαν.

Το δικαστήριο επιφυλάχτηκε να εκδώσει την απόφασή του, μέχρι τέλος Ιουνίου 
2020. 

 Σύμφωνα με διαρροές  δικαστών που συμμετείχαν στο ΣτΕ η απόφαση θα ορίζει 
να δοθούν 11 μήνες αναδρομικά στους συνταξιούχους (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015-ΜΑΪΟΣ 2016) 
και 800 ευρώ (ένα δώρο Χριστουγέννων του 2015). Αν επαληθευτούν τα παραπάνω, 
τα αναδρομικά που θα πρέπει να καταβληθούν στους συνταξιούχους ΔΕΚΟ και Τρα-
πεζών θα ανέρχονται από  1.380 ευρώ , έως και 9.427 ευρώ, ανάλογα με την αρχική 
κύρια σύνταξη του κάθε συνταξιούχου. 

Μετά την έκδοση της απόφασης (Ιούνιος 2020)  η Κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε, 
σε ποιους, σε πόσες και τις είδους δόσεις θα μας τα καταβάλλει. Σύμφωνα με τα τε-
λευταία κυβερνητικά σενάρια (και με δεδομένα τα μειωμένα έσοδα του ΕΦΚΑ, λόγω 
πανδημίας-κορωνοϊού), τα αναδρομικά που θα αποφασίσει το Σ.τ.Ε θα δοθούν από το 
2021, σε ετήσιες ή εξαμηνιαίες δόσεις. Θα δοθούν και στα 2,5 εκατ. συνταξιούχους 
και όχι μόνο στους 200.000 συνταξιούχους που έκαναν αγωγές.    

Αναδρομικά και αύξηση Κύριας Σύνταξης με το νέο 
Ασφαλιστικό Νόμο Βρούτση 4670/2020  

Σχετικά με την αύξηση της Κύρι-
ας Σύνταξης και τα αναδρομικά από 
1/10/2019 που προκύπτουν μετά την 
ψήφιση του νέου  Ασφαλιστικού Νόμου 
Βρούτση 4670/2020, ΦΕΚ 29/02/2020, 
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση & Ψηφι-
ακός Μετασχηματισμός e-ΕΦΚΑ, ωφε-
λούνται άμεσα ή έμμεσα παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι με την απαραίτητη προϋπόθε-
ση ότι αποχώρησαν με 30 έτη και 1 ημέρα και άνω έτη ασφάλισης.

Πρόκειται ασφαλώς για τη μειοψηφία των παλαιών συνταξιούχων μας που αποχώ-
ρησαν πριν τον Μάιο του 2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), ενώ ωφελούνται όλοι οι νέοι 
συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά από τον Μάιο του 2016 ή θα αποχωρήσουν στο 
μέλλον.

Μεσοσταθμικά η μηνιαία Κύρια Σύνταξη για τους έχοντες άνω των 30 και μέχρι 40 
έτη ασφάλισης, θα αυξηθεί κατά 60 με 70 ευρώ, ενώ η μικρότερη αύξηση θα είναι 28 
ευρώ και η μεγαλύτερη  σε ελάχιστες περιπτώσεις 227 ευρώ.  Οι όποιες αυξήσεις με 

το νέο Νόμο θα δοθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019.
Η μηνιαία αύξηση στους παλαιούς δικαιούχους συνταξιούχους θα δοθεί σε 5 ετήσι-

ες δόσεις, ενώ τα αναδρομικά θα δοθούν σε μία δόση-εφάπαξ.  Οι νέοι συνταξιούχοι 
(που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016) αντίθετα θα λάβουν σε μία δόση και την 
αύξηση της σύνταξης και τα αναδρομικά.

Μετά την πανδημία που προέκυψε και την υπολειτουργία του ΕΦΚΑ, ο επανυπο-
λογισμός με τους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης θα ολοκληρωθεί πλέον 
μετά το καλοκαίρι. Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά της Κύριας Σύνταξης (από 1 Οκτω-
βρίου 2019) σύμφωνα με τα νέα σενάρια της Κυβέρνησης και τα νέα δημοσιονομικά 
δεδομένα (μειωμένα αποθεματικά του ΕΦΚΑ λόγω αύξησης της ανεργίας), εκτιμάται 
ότι θα πληρωθούν  οι μεν αυξήσεις στις Κύριες Συντάξεις γύρω στον Οκτώβριο 2020, 
η δε πληρωμή των αναδρομικών (σε μία δόση) ως τον Δεκέμβριο του 2020. 

Σημειώνεται ότι θα γίνει επανυπολογισμός και σε αυτούς που για διάφορους λό-
γους ο ΕΦΚΑ από τον Μάιο του 2016 δεν έχει κάνει ακόμα κανένα επανυπολογισμό 
(400 και πλέον συνταξιούχοι της Ιονικής).

 Οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα έχουν πραγματικές αυξήσεις  με το νέο Νόμο 
με αναδρομικά από 1/10/2019:
1. Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι με 30 έτη και άνω πήραν ήδη αύξηση το 2019 και θα 

ξαναπάρουν με τον νέο νόμο Βρούτση (έχουν αρνητική προσωπική διαφορά).
2. Όσοι αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης μέχρι 12/5/2016 (παλαιοί συνταξιούχοι) 

που έχουν θετική προσωπική διαφορά μικρότερη από την αύξηση που θα προκύψει 
στον νέο επανυπολογισμό. 

3. Όσοι αποχώρησαν από 13/5/2016 ως και τον Σεπτέμβριο του 2019 με τον νόμο 
Κατρούγκαλου με 30 έτη και άνω. 

4. Οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν κάνει αίτηση από 1/10/2019 και μετά.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από την αύ-
ξηση που θα προκύψει στο νέο επανυπολογισμό, θα έχουν λογιστικό όφελος και θα 
προσδοκούν μελλοντικές αυξήσεις σε πιο σύντομο διάστημα, όταν μηδενιστεί η θετι-
κή προσωπική διαφορά τους.

Αναδρομικά ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από τον Άρειο Πάγο
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙ-

ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, μαζί με την ΟΣΤΟΕ και 
τους άλλους Συλλόγους συνταξιούχων 
μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προσφύγαμε στη δι-
καιοσύνη και κερδίσαμε στο Πρωτοδι-
κείο και στο Εφετείο για λογαριασμό των 
4.500 μελών μας, επαναφορά του αρχι-
κού Καταστατικού και αναδρομικά άνω των 5.000 ευρώ για κάθε ασφαλισμένο, που 
ελάμβανε 47,54 ευρώ το μήνα ως Επικουρική Σύνταξη για το χρονικό διάστημα 2015 
έως το 2018.   

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προκειμένου να καθυστερήσει την καταβολή τους, προσέ-
φυγε στον Άρειο Πάγο. Η εκδίκαση στις 20/09/2019 στο Πολιτικό Τμήμα του Αρείου 
Πάγου, αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Δικηγόρων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προκειμένου 
να καθυστερήσουν ακόμα την υπόθεση μπροστά στο φάσμα της δικαίωσής μας από 
το Ανώτατο Δικαστήριο.

Μετά τα παραπάνω η επιστροφή των αναδρομικών μας από τα ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα κριθεί 
οριστικά και αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Υ.Γ. Συνάδελφοι, επειδή αρκετά μέλη του Συλλόγου μας ρωτάνε σχετικά με τις εξαγ-
γελίες του Υπουργού Εργασίας περί αυξήσεων από 2/6/2020 των Επικουρικών Συντά-
ξεων και στη συνέχεια καταβολής αναδρομικών, διευκρινίζεται ότι: Τα όσα ανέφερε ο 
Υπουργός αφορούν τους ασφαλισμένους στο Κρατικό Επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ και όχι τους 
συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που είναι αυτοδιαχειριζόμενο.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ

Μάιος, 2020
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,                                         
Δεδομένης της κατάστασης με 

την πανδημία του κορωνοϊού και 
λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες 
νομοθετικές διατάξεις οι οποίες 
εξακολουθούν να ισχύουν:

•	 την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 ΦΕΚ 
Β΄986/2020

•	 την ΚΥΑ 20797/26.03.2020 ΦΕΚ Β΄1040 περί 
συμπλήρωσης της ως άνω ΚΥΑ,

•	 την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.22824/20 ΦΕΚ 1168Β/4-4-
20 περί παράτασης ισχύος των ως άνω ΚΥΑ,

•	 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ΦΕΚ Α’ 
68/2020,

•	 την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ. 68 της ΠΝΠ 
απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας,

•	 το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με 
τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που 
αναστέλλονται και πλήττονται,

•	 τις νομικές διατάξεις περί ανωτέρας βίας και περί 
αναστολής προθεσμιών

Καθίσταται σαφές εκ των ανωτέρω Κρατικών Εντο-
λών, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ότι επιβάλ-
λεται τήρηση μέτρων προστασίας χωρίς επαφές και με 
συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ των ατόμων, απαγό-
ρευση συναθροίσεων, αναστέλλεται η λειτουργία όλων 
των Συλλόγων και του Συλλόγου μας ΣΣΙΛΤΕ,  λόγω του 
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς του και έχουν κλεί-
σει χώροι διαθέσιμοι για διενέργεια εκδηλώσεων.

Γι’ αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω ανωτέρας βίας 
και λόγω των ως άνω διατάξεων και καταστάσεων, κα-
θίσταται αδύνατη και αναβάλλεται η συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου περί ορισμού 
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το κωδικοποιημένο 
Καταστατικό του Συλλόγου, αναφορικά με τις επικείμε-
νες αρχαιρεσίες, και κατ’ αποτέλεσμα καθίσταται αδύ-
νατη και αναβάλλεται η διενέργεια της ως άνω Γενικής 
Συνέλευσης στην παρούσα φάση.

Με αίσθημα ευθύνης περί προστασίας της ατομικής 
και δημόσιας υγείας (σημειωτέον ότι η πλειοψηφία των 
συνταξιούχων μελών του ΣΣΙΛΤΕ ανήκει ηλικιακά στις 
λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και πολλοί εξ αυτών έχουν 
προβλήματα υγείας), θα σας ενημερώνουμε για όλες τις 

εξελίξεις. Θα επαναξιολογούμε ανά στάδια την κατάστα-
ση. Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες περί τήρησης της νομιμότητας, τηρώντας 
τα μέτρα και τη νομοθεσία, με γνώμονα την υγεία όλων, 
η οποία φυσικά προέχει. Μαζί θα ξεπεράσουμε και αυ-
τήν την κρίση. 

 Για κάθε σοβαρό ζήτημα που σας απασχολεί και μπο-
ρούμε να συνδράμουμε στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του Συλλόγου και όχι μόνο, μη διστάσετε οποιαδήποτε 
ώρα να μας ενημερώσετε.                                                                                

Θα είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα:
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –Πρόεδρος ΣΣΙΛΤΕ 
κιν. 697 228 3629
ΜΠΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ –Γραμματεία ΣΣΙΛΤΕ 
κιν. 698 306 7969
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Με θερμές ευχές για υγεία και προσδοκία,
Για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος Κολλάτος      Ανδρέας Μπάφης

Συνεχίζεται με εντολή Δημόσιας Αρχής η αναστολή λειτουργίας των Συλλόγων
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Ένας αριθμός από τους «κόκκινους δα-
νειολήπτες» έχει υπαχθεί στον νόμο Κα-
τσέλη, άλλοι περιμένουν να συζητηθεί η 
αίτησή τους για να υπαχθούν οριστικά στο 
νόμο, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται, και με 
παράταση ακόμη 3 μηνών (έως 31/7/2020), 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης ενυπό-
θηκων δανείων, ο γνωστός στους πολλούς 
ως πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας.

Ο νόμος Κατσέλη, όπως είναι γνωστό, δε δίνει πλέον τη δυνατότητα διάσωσης της 
κύριας κατοικίας (εκτός από αυτούς που έχουν καταθέσει αίτηση με το παλιό πλαίσιο, 
οι οποίοι μπορούν να διασώσουν τη κατοικία τους) ενώ η πλατφόρμα προστασίας της 
πρώτης κατοικίας ρυθμίζει δάνεια που έχουν εξασφάλιση στην κύρια κατοικία, και 
εκτός άλλων προϋποθέσεων, δάνεια που ήταν κόκκινα μέχρι το τέλος του 2018.

Τι είπε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας σχετικά με την προ-
στασία α’ κατοικίας:
* Ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δά-

νεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.
•	Υποστηρίζεται	το	σύνολο	των	δανειοληπτών	που	επλήγησαν	από	την	υγειονομική	

κρίση και έχουν «κόκκινο» δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.
•	Καλλιεργείται	η	κουλτούρα	πληρωμών.
•	Αποτρέπεται	η	εκμετάλλευση	του	νέου	πλαισίου	από	στρατηγικούς	κακοπληρω-

τές.
•	Περιορίζεται	ο	κίνδυνος	δημιουργίας	μιας	νέας	γενιάς	«κόκκινων»	δανείων.
•	Ενισχύεται	η	κοινωνική	συνοχή.
•	Καλύπτονται	πολλαπλάσιοι	δανειολήπτες	σε	σχέση	με	το	υφιστάμενο	πλαίσιο.

Ο υπουργός παρατήρησε εξάλλου αναφορικά με την προστασία της 1ης κατοικίας 
ότι μέχρι σήμερα παραμένουν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις σε εκκρεμότητα, εξαιτί-
ας της συσσώρευσης στα Ειρηνοδικεία ανά την επικράτεια.

Μεγάλος αριθμός υποθέσεων απορρίπτεται όταν φτάσει στο δικαστήριο, είτε δι-
ότι ο πολίτης δεν είναι επιλέξιμος ή γιατί διαπιστώνεται ότι δεν έχουν οικονομική 
αδυναμία.

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στο τέλος της διαδικασίας δεν αποκτούν προστασία 
της 1ης κατοικίας, αλλά κερδίζουν χρόνο χωρίς να πληρώνουν, εξαιτίας των καθυ-
στερήσεων στα δικαστήρια.

Θα επικεντρωθώ σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον ως συνταξιούχους 
μόνο αυτό μας αφορά.
•	Για	τους	δανειολήπτες	του	νόμου	Κατσέλη	(ν.	3869/2010)	ισχύει	3μηνη	αναστολή	

καταβολής δόσεων δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
•	Για	 όσους	 εντάχθηκαν	 στο	 νέο	 πλαίσιο	 προστασίας	 της	 κύριας	 κατοικίας	 (ν.	

4605/2019) ισχύει 3μηνη αναστολή για πληρωμές δόσεων και αναστολή προθε-
σμιών για εκκρεμείς αιτήσεις με παράταση αναστολής πλειστηριασμού. Για όσους 
έχουν ρυθμίσει στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017) ρύθ-
μισης οφειλών επιχειρήσεων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες) ισχύει ομοίως 
3μηνη αναστολή καταβολής δόσεων.
Προσοχή: προϋπόθεση είναι να εμπίπτουν στους ΚΑΔ, αυτοί δηλαδή που πλήτ-

τονται λόγω της πανδημίας. Όσοι δεν περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ μπορούν να πά-
ρουν αναστολή δόσεων μόνο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από 
τον πιστωτή. 

Σας εφιστώ την προσοχή, οι δόσεις που δε θα πληρωθούν, δε διαγράφονται ούτε 
επιμηκύνεται η διάρκεια της ρύθμισης. Συνεπώς, η κεφαλοποίηση των μη πληρω-
θέντων δόσεων σημαίνει ότι η δόση σας θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που ήδη 
πληρώνατε, εφόσον τεκμηριωμένα αυξάνεται πλέον το δανειακό κεφάλαιο.

Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης των δανειοληπτών που ανακοινώθηκε από την 
κυβέρνηση δεν είναι επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών αλλά έκτακτο μέτρο ενί-
σχυσης των δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημία. Για να μπορέσεις να 
πάρεις την επιδότηση της μηνιαίας δόσης προς την τράπεζα θα πρέπει να έχεις πλη-
γεί αποδεδειγμένα και άμεσα, δηλαδή, να έχεις χάσει το εισόδημά σου, συνεπώς 
εξαιρούνται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και όσοι επαγγελ-
ματίες δεν επλήγησαν. 

Η επιδότηση θα είναι για λίγους μήνες, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα υπα-
γωγής στην πλατφόρμα που προβλέπει «κούρεμα» του δανείου όταν η εμπορική αξία 
του σπιτιού είναι χαμηλότερη του υπολοίπου του δανείου.

Πρακτικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει δάνεια που είχαν ήδη 
κοκκινίσει στο παρελθόν μέχρι το τέλος του 2018 ενώ όσοι από εδώ και στο εξής 
αντιμετωπίσουν πρόβλημα δε θα έχουν κάποιο πλαίσιο προστασίας. Αυτό το κενό 
προσπαθεί να καλύψει η κυβέρνηση με την εξαγγελία της παράτασης του παραπάνω 
πλαισίου προστασίας για 3 μήνες και την επιχορήγηση των μηνιαίων δόσεων των δα-
νειοληπτών που πληρώνουν ή πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους αλλά επλήγησαν 
από τη πανδημία του κορωνοϊού.

Η ως άνω παράταση δίνει τη δυνατότητα σε όσους είχαν κόκκινο ενυπόθηκο δά-
νειο μέχρι το τέλος του 2018 να το ρυθμίσουν, εφόσον: 
•	Α)	η	οφειλή	δεν	ξεπερνά	τις	130.000	ευρώ	ανά	τράπεζα,	
•	Β)	με	χαμηλότερο	όριο	τις	100.000	ευρώ	αν	στα	δάνεια	που	υπάγονται	στη	ρύθ-

μιση υπάρχει και κάποιο επιχειρηματικό, ενώ υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όπως η 
αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, η εμπορική αξία της υπόλοιπης περιουσίας, 
οι καταθέσεις κ.λπ. 

Η επιχορήγηση της μηνιαίας δόσης για τους συνεπείς δανειολήπτες που ανακοι-
νώθηκε για πρώτη φορά αφορά όσους πλήρωναν ή πληρώνουν μέχρι και σήμερα 
κανονικά, ακόμη και με ρυθμίσεις, τις υποχρεώσεις τους αλλά έχουν αποδεδειγμένα 
πληγεί από τον κορωνοϊό. Όσοι εργαζόμενοι, δηλαδή, βρίσκονται σε αναστολή και 
όσοι επαγγελματίες έχει πληγεί η επιχείρησή τους. 

Πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι η εύκολη διαδικασία υποβολής της αίτησης (γίνε-
ται ηλεκτρονικά), η επιχορήγηση της δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο, και ότι κου-
ρεύεται το ποσό που είναι πάνω από το 120% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

Μειονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι μπορεί να ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη περιου-
σία, ακόμη και αν τελικά ρυθμιστεί η οφειλή και η οφειλή μπορεί να αναβιώσει αν 
βελτιωθούν τα οικονομικά του δανειολήπτη.

Μειονέκτημα επίσης οι τόσες πολλές προϋποθέσεις που βρίσκει ελάχιστους απο-
δέκτες δανειοδοτούμενων.

Ως πρώην τραπεζικός, δεδομένων των συνθηκών, απρόβλεπτων και σε συνέχεια 
μιας γενικευμένης δεκαετούς οικονομικής κρίσης, οι τράπεζες όφειλαν υπερασπιζό-
μενες τη μελλοντική τους υπόσταση αλλά και βάσει του κώδικα δεοντολογίας, τουλά-
χιστον να παγώσουν ή να ρυθμίσουν βιώσιμα για τους δανειολήπτες τα δάνεια και να 
μην προχωρήσουν σε καταγγελίες των δανείων αυτών για εύλογο χρονικό διάστημα 
ακόμη και μετά τη λήξη της επιδημικής κρίσης. 

Ευελιξία των τραπεζών ή των εταιριών διαχείρισης η οποία θα βοηθήσει την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας  θα σήμαινε μια σειρά μέτρων που θα ελαχιστοποιήσει το 
σύνολο των κόκκινων δανείων. Δε θεωρείται πετυχημένο ένα σύστημα προστασίας 
όταν οι αιτήσεις φθάνουν τις 3.500 χιλιάδες σε σύνολο 80-90 χιλιάδων δανειολη-
πτών. 

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που θα πάρουν λόγω της επιδημικής κρίσης δε θα επι-
δεινώνουν την δανειακή κατάσταση του δανειολήπτη (με αύξηση της δόσης του όπως 
θα συμβεί). Θα δείξουν πρόνοια για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες ευαί-
σθητες ομάδες εφόσον δεν κάνουν κανένα διαχωρισμό πέραν του ότι έχουν πληγεί 
από την πανδημία. 

Γενικότερα η προστασία θα έπρεπε να περιλαμβάνει δυνατότητα διάσωσης της 
περιουσίας του δανειολήπτη,  με μέτρα όπως διαγραφή των εξωλογιστικών τόκων 
του άρθρου 150 Ν.4261/2014 για όσους επιθυμούν να πληρώσουν, επιμήκυνση του 
δανείου με καταβολές σε ποσοστό των εισοδημάτων τους, δυνατότητα πλήρους εξό-
φλησης με Βonus άμεσης αποπληρωμής, 

Να υπάρχει δυνατότητα απεγκλωβισμού από την τράπεζα, με μέτρα όπως παραχώ-
ρηση του ενυπόθηκου ακινήτου και «κούρεμα» του υπερβάλλοντος υπολοίπου του 
δανείου, ευέλικτες αποφάσεις σε περίπτωση εύρεσης αγοραστή του ακινήτου.

Όλα τα ανωτέρω ενδεικτικά μέτρα θα ήταν κάποια από αυτά που θα βοηθούσαν 
τους πληγέντες από την οικονομική και επιδημική κρίση, μέτρα που εμείς ως τραπε-
ζικοί γνωρίζουμε καλά ότι λειτουργούν. Θα μας έφερναν πιο γρήγορα σε μια νέα οι-
κονομική επανεκκίνηση χωρίς αυτόματα να σημαίνει ότι κινδυνεύει η υπόσταση των 
τραπεζών. Η όποια μείωση των εσόδων τους θα συμψηφιζόταν με άμεση ρευστότητα. 

Η κυβέρνηση δε φαίνεται να παίρνει γενναίες αποφάσεις, διότι, όπως φαίνεται, οι 
επενδυτές έχουν μακροπρόθεσμα σχέδια για μας.

Τι ισχύει για την προστασία 1ης κατοικίας σήμερα

Φορολογικές Δηλώσεις 2020
Συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

2020 στο TAXISnet μέχρι τις 30-06-2020, αλλά ο διοικη-
τής της ΑΑΔΕ, ανέφερε πως λόγω αυξημένων αναγκών 
των πολιτών, ενδεχομένως να δοθεί παράταση για την 
υποβολή τους. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 10/5/2020 από 
τις 6.000.000 συνολικά φορολογικές δηλώσεις (φυσικών 
προσώπων και επιχειρήσεων) που πρόκειται να υποβλη-
θούν, είχαν κατατεθεί μόνο οι 300.000 (5%)! 

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, δεν 
απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αυξηθεί σε έως και 10 μη-
νιαίες δόσεις η αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος για 
χρεωστικά εκκαθαριστικά (από 3 διμηνιαίες δόσεις που 
είναι σήμερα), ειδικά για εφέτος λόγω της πανδημίας.                                                                                       

Το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης δεν έχει 
ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με πέρυσι ενώ και φέτος 
οι περισσότεροι κωδικοί και ειδικά αυτοί που αφορούν τα 
εισοδήματα, τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί και τα 
τεκμήρια είναι προσυμπληρωμένα.

Οι φορολογούμενοι, ενόψει της διαδικασίας υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 

τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 θα φο-
ρολογηθούν με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως την 31 Δε-
κεμβρίου 2019 και ο φόρος που θα περιέχουν τα εκκαθα-
ριστικά του 2020 θα κυμαίνεται στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, 
εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα εισοδήματα.

Το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης που πρέπει να καλυφθεί 
με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα  
για το 2019 (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρω-
μένες κάρτες, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής-e-banking 
κλπ.),		ανέρχεται:	•στο	10%	του	ετήσιου	εισοδήματος,	για	
εισόδημα	έως	10.000	ευρώ	•στο	10%	για	τα	πρώτα	10.000	
ευρώ, 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, για εισόδημα 
μεταξύ	10.001-	30.000	ευρώ	και	•στο	10%	για	τα	πρώτα	
10.000 ευρώ, 15% για τα επόμενα 20.000 ευρώ και 20% 
επί του υπερβάλλοντος ποσού, για εισόδημα άνω των 
30.000 ευρώ.

 Η έκπτωση φόρου κυμαίνεται από 1.900 -2.100 ευρώ 
ανάλογα με το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2019 για 
αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. 

Το αυξημένο όριο 30% για τις ηλεκτρονικές πληρωμές 
θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2020 και όχι για τις φο-
ρολογικές δηλώσεις που υποβάλλουμε τώρα και αφορούν 
τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. 

Το ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών δηλώνεται ατομικά 
από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος (που είναι και η συνηθέστερη περίπτω-
ση),  όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από 
οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον 
ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον 
άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμε-
νου ποσού δαπανών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν καλύπτεται το όριο των ηλεκτρονι-
κών πληρωμών, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που 
προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμε-
νου και του δηλωθέντος ποσού, με συντελεστή 22%!

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέχρι και το 
2019 είχαν άνοδο 800% σε σχέση με το 2014 και ακόμα 
μεγαλύτερα ποσοστά ανόδου καταγράφονται το2020, μετά 
την επιδημία του κορωνοϊού! 

Της Ξανθίππης Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ
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-Το Πολυϊατρείο του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank 
-Η ιατρός του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ                                        
-Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Επικουρική Σύνταξη)
-Το ΕΦΚΑ Τραπεζών (Κύρια Σύνταξη)
-Το Τ Α Α Π Τ Π Γ Α Ε (Κλάδος Υγείας)

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 το Πολυϊατρείο του Συλλόγου 

Προσωπικού Alpha Bank –Σταδίου 48 και Σανταρόζα 1 –Αθή-
να, επαναλειτουργεί και συνεχίζει να εξυπηρετεί τα μέλη του 
Συλλόγου μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας.

Το νέο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του Πολυιατρείου προ-
σαρμόστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Έτσι από τη Δευτέρα 4/5/2020 ισχύουν τα παρακάτω:
*Υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την προσέλευση των μελών 

μας. 
•	Θα	γίνεται	υποχρεωτική	θερμομέτρηση	κατά	την	είσοδο	των	μελών.	
•	Τα	ραντεβού	θα	προγραμματίζονται	ανά	μισή	ώρα,	ώστε	να	αποφεύγεται	ο	συγχρω-

τισμός. 
•	Σε	όλους	τους	χώρους	του	Πολυϊατρείου	θα	τοποθετηθούν	αντισηπτικά	για	απολύ-

μανση των χεριών. 
•	Οι	ιατροί	αλλά	και	το	προσωπικό	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	λειτουργίας	θα	φορούν	μάσκα	

και γάντια. 
•	Σε	καθημερινή	βάση	θα	γίνεται	απολύμανση	όλων	των	χώρων	του	Πολυιατρείου.
Για ραντεβού με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων μπορείτε να καλέσετε το τηλεφωνικό 

κέντρο του Πολυϊατρείου στο 210 5201800.
Β) Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 η ιατρός του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής- 

Λαϊκής Τράπεζας, κα Ναταλία Πριάχινα-Πανεπιστημίου 44, 5ος όροφος, θα συνεχίσει 
να εξυπηρετεί τα μέλη μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως 
παρακάτω:

ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Γενικός Ιατρός του Συλλόγου μας Ναταλία Πριάχινα 

σας πληροφορεί ότι από 4 Μαΐου 2020:
1. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν  να απευθύνονται για 

συμβουλές σε θέματα υγείας  και για την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, που θα εξακολουθήσει να πραγματο-
ποιείται ως άυλη, στα τηλέφωνα 210.68.44.662 και 693.224.6006. Καθημερινά 
10π.μ. με 2μ.μ. και 5μ.μ. με 8 μ.μ.

2. Προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού στο ιατρείο θα δέχεται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν ραντεβού.

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
 Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 το Επικουρι-

κό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ –Ευπόλιδος 8, Πλ. Κο-
τζιά, 2ος όροφος, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί 
τα μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ακόλουθη ανακοίνωσή του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
 Η  Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποφάσισε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και για λόγους ασφαλείας,  το Ταμείο  από Δευ-
τέρα 04 Μαΐου του 2020 να λειτουργεί  τηλεφωνικά, με e-mail ή και με fax.
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ή και επείγουσας υπόθεσης, εφόσον κρίνει το Τα-
μείο ότι απαιτείται η φυσική σας παρουσία, θα κλείνεται ραντεβού κατόπιν τηλεφωνι-
κής συνεννόησης. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δικαιολογητικά για το φορολογικό έτος 
2018 θα πρέπει να αποσταλούν μόνον ταχυδρομικά με απλή ή συστημένη αλληλογρα-
φία έως τις 31 Μαΐου του 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του ταμείου 
210 3240791.

ΕΦΚΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων 

ισχύουν τα εξής:
· Οι συναλλαγές που υποστηρίζονται ηλε-
κτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ 
θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά
· Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές, οι 
ασφαλισμένοι συνταξιούχοι συνάδελφοι  
στον ΕΦΚΑ Τραπεζών(πρώην ΤΑΠΙΛΤ), 
Δραγατσανίου 8, θα υποβάλλουν τα αι-
τήματά τους στο e-mail :- asf.trapezon@
efka.gov.gr και στα τηλέφωνα και fax: - 

τηλ 2103302109 - fax 2103303196
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ή και επείγουσας υπόθεσης, εφόσον κρίνει ο 

ΕΦΚΑ Τραπεζών ότι απαιτείται η φυσική σας παρουσία, θα κλείνεται ραντεβού κατό-
πιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Τ Α Α Π Τ Π Γ Α Ε 
Το πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Κλάδος Υγείας, Χαρ. Τρικούπη 6-8-10) συνεχίζει να είναι 

κλειστό για τους ασφαλισμένους  λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζο-
νται με κρατική εντολή λόγω πανδημίας. Για επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους του Ταμείου στα τηλέφωνα: · 210 3606283 - 210 
3623275 – 210 3606240 – 210 3605861 – 210 3605946 – 210 3605547, καθώς και 
στο e-mail· mitrootrapezes@gmail.com

 

Μετά την υπογραφή της 
νέας Επιχειρησιακής Σύμ-
βασης Εργασίας 2020-
2022 μεταξύ Συλλόγου 
Προσωπικού Alpha Bank 
και Διοίκησης Alpha 
Bank συμφωνήθηκαν τα 
παρακάτω:
 - Από 1/1/2020 αποφασί-

σθηκε ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά 
έξοδα που απαιτούνται για την άρση προσημείωσης (Δάνεια 
ΣΣΕ 1984). 
 - Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς 
Υπαλλήλων και συνταξιούχων της Τράπεζας, άσχετα αν η 
εξόφληση του δανείου έχει γίνει πριν την 1/1/2020.

Επιτροπή δημιουργίας νέου 
προϊόντος για τα κόκκινα δάνεια 

των συναδέλφων
Σύμφωνα με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 
2020-2022, μεταξύ Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και 
Διοίκησης Alpha Bank, συστήνεται κοινή επιτροπή για τη 
δανειακή επιβάρυνση των συναδέλφων.
Σκοπός τους έργου της Επιτροπής είναι η δημιουργία νέου 
προϊόντος για την αντιμετώπιση της δανειακής επιβάρυνσης 
των Υπαλλήλων.
Μετά από εισήγηση του Συλλόγου μας διευκρινίζεται ότι:
Τα παραπάνω θα αφορούν και τα κόκκινα δάνεια των συ-
νταξιούχων της AlphaBank (Ιονικής, Πίστεως και Εμπορι-
κής), τα οποία ανέρχονται σήμερα στο 42%.

Απαλλαγή εξόδων άρσης 
προσημείωσης για τους 

συνταξιούχους μας

Εισφορά αλληλεγγύης 

Ουδέν νεώτερο ακόμα για τη μείωσή της από 1/7/2020 κατά 20% ή 30% όπως είχε εξαγγελθεί.

Κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο του 2019, ο 
Πρωθυπουργός εξήγγειλε την αρχή της μείωσης της εισφοράς αλλη-
λεγγύης κατά 20% ή 30% από 1/7/2020 και ότι οι οριστικές αποφάσεις 
θα ληφθούν τον Μάιο του 2020 που θα ψηφιστεί το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο, σύμφωνα και με την πορεία του προϋπολογισμού.

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει τους φορολογούμενους και 
φυσικά τους συνταξιούχους μας, που αποκτούν εισοδήματα άνω των 
12.000 ευρώ και επιβάλλεται με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% 
και φθάνουν κλιμακωτά το 10% για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα. 
Είναι ο πιο άδικος φόρος καθώς είναι φόρος πάνω σε φόρο. 

Μέχρι σήμερα και μετά την επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού και την ανατροπή των δημοσιονομικών 
δεδομένων και ιδιαίτερα του προϋπολογισμού, ουδείς έχει αναφέρει αν θα υλοποιηθεί ή όχι από 1/7/2020, 
η εξαγγελθείσα μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.                                                                                                                        

Σημειώνεται ότι το όφελος κατά μέσο όρο ετησίως για τους 2,3 εκατ. φορολογούμενους (ανάλογα αν η 
μείωση θα είναι 20% ή 30%) θα είναι από 105 έως 150 ευρώ.

Επαναλειτουργούν

e-ΕΦΚΑ. Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση
 
e-ΕΦΚΑ. Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους πληκτρολογώντας τα απαιτού-

μενα ασφαλιστικά τους στοιχεία να εκδώσουν τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση».
Σχετικά: Πώς βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ όπου τα τέσσερα πρώ-

τα ψηφία του Α.Μ ΔΙΑΣ προσδιορίζουν τον φορέα συνταξιοδότησης:
0200 (ΕΦΚΑ), 0150 (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 0151 (τ. ΕΤΕΑΜ), 0416 (τ. ΤΑΠΟΤΕ), 0164 (τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ), 0165 (τ. 

ΤΑΠ–ΕΤΒΑ), 0171 (τ. ΤΥΔΚΥ), 0167 (τ. ΤΑΠΑΕ–ΕΘΝΙΚΗ), 2080 (τ. ΤΣΑΥ), 0168 (τ. ΗΣΑΠ), 0169 (τ. ΤΣΕΑ-
ΠΓΣΟ), 0477 (τ. ΤΑΠΤΠ), 0478 (τ. ΤΕΑΠΕΤΕ), 0166 (τ. ΤΣΠΕΤΕ), 2008 (τ. ΤΑΠΙΛΤ), 0441 (τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ) και 
0470 (τ. ΤΑΥΕΒΖ).

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η καταχώρηση κάθε ΑΜ ΔΙΑΣ ξεχωριστά για κάθε φορέα, ασχέ-
τως αν εκδίδεται ένα Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.                                                                                                                      

Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα έχει γίνει αλλαγή του ΑΜ ΔΙΑΣ εντός του έτους, η αναζήτηση για τη 
Βεβαίωση Συντάξεων πρέπει να γίνει και με τους δύο ΑΜ ΔΙΑΣ

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
 ΠΗΓΗ: odigostoupoliti.eu 
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Του συναδέλφου Δημήτρη Κωσταρά

Κορωνοϊός ενέσκηψε και τα κεφάλια μέσα. Ένα μι-
κρόβιο τόσο δα, μια μορφή γρίπης, μορφή επικίνδυ-
νη, θανατηφόρα επικίνδυνη. Ακούγαμε για τα ολέθρια 
αποτελέσματά της, πώς κατέτρωγε τα σωθικά των αν-
θρώπων, οδηγώντας τους σε βέβαιο θάνατο, πώς εξα-
πλωνόταν σε άλλες χώρες και μια ανησυχία κατείχε το 
μυαλό μας: Μην τυχόν και φθάσει στη χώρα μας. Και 
να που έφθασε. Δεν έχει σημασία πώς, αλλά έφθασε. 
Τρόμος, κινητοποίηση, ξεσηκωμός! Τα μέτρα αυστηρά, 
τα πρόστιμα για τους παραβάτες τσουχτερά. Μέσα και 
ήσυχα. Μια βολτίτσα στα γρήγορα (όσο επιτρέπεται και 
με τους ανάλογους όρους) και πίσω. Οι προμήθειες, οι 
απαραίτητες για δέκα – δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες, 
στο ψυγείο και στα ντουλάπια. Όλα έτοιμα λοιπόν και 
αρχίζει ο πόλεμος με τον αόρατο εχθρό. Όπλο του η κα-
ταστροφή των σωθικών του ανθρώπου. Θανατηφόρο! 
Όπλα μας η ενημέρωση, η τήρηση των μέτρων, η σω-
στή προφύλαξη. Σωτήρια! «Μένουμε σπίτι» το σύνθημα 
κυριαρχούσε σε όλα τα κανάλια, τα νέα έρχονται όλο και 
πιο δυσάρεστα, αν και, απ’ ό,τι μας λένε, είμαστε καλύ-
τερα από άλλες χώρες, ειδικοί και μη, μας τρελαίνουν 
με τις απόψεις τους και εμείς στωικά υπομένοντας, 
ακούμε, συμμορφωνόμαστε, τηρούμε. Έκλεισαν Σχο-
λεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Εκκλησίες. Φέτος το Πάσχα 
δε γιορτάστηκε με τη λαμπρότητα που του πρέπει, με τη 
λαμπρότητα που γνωρίζαμε και περιμέναμε με λαχτάρα. 
Παρακολουθήσαμε τις ακολουθίες από την τηλεόραση. 
Τι κρίμα! Επιχειρήσεις, πλην εκείνων που εξυπηρε-
τούν διατροφικές, ιατρικές, φαρμακευτικές ανάγκες, 
περιόρισαν ή και ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Νέ-
κρα παντού! Η κυκλοφορία απαγορεύτηκε, πλην ελα-
χίστων περιπτώσεων και εκεί με ειδική άδεια και για 
λίγο. Μέσα και υπομονή. Υπομονή ως πότε; Τόσες μέρες 
τώρα. Δοκίμασα ένα σωρό εναλλακτικές λύσεις (διά-
βασμα, τακτοποίηση χρονίως ατακτοποίητων και ένα 
σωρό άλλα). «Όχι άλλη ενημέρωση, αρκετά πια! Βαρέ-
θηκα!» Κλείνω την τηλεόραση και βγαίνω στο μπαλκόνι. 
Το μάτι φεύγει πέρα μακριά στην κορυφογραμμή, αγκα-
λιάζοντας όλη την απόσταση που μας χωρίζει. Ομορφιά! 
Είναι Άνοιξη, τα δένδρα έχουν αρχίσει να ξυπνούν από 
τη χειμέρια νάρκη, βγάζουν καινούργια βλαστάρια, λου-
λούδια, φύλλα. Η φύση ξυπνάει. Και εγώ φυλακισμένος 
πίσω από τα κάγκελα του μπαλκονιού, αιχμάλωτος ενός 

εχθρού τόσο μικρού, που δεν μπορείς να τον δεις παρά 
με ισχυρό μικροσκόπιο αλλά τόσο επικίνδυνου, που αν 
σε συναντήσει στα σίγουρα είσαι χαμένος, να μην έχω 
τη δύναμη να ξεμυτίσω, φοβούμενος μη με απαντήσει 
και τότε;

Απαγοητευμένος κατεβαίνω στον κήπο. Λουλούδια, 
πολλά λουλούδια! Χρώματα, αρώματα, ομορφιά! Όμως 
και πάλι κάτι με πνίγει. Ο χαμηλός μαντρότοιχος με το 
φράχτη που μου φωνάζει «μην τυχόν και τολμήσεις να 
βγεις έξω». Πνίγομαι. Καλή είναι η αυλή μου, όμορφη 
αλλά λίγη. Τόσες μέρες κλεισμένος μέσα. Ανεβαίνω 
στην ταράτσα. Το μάτι αγκαλιάζει όλα όσα έβλεπε από 
τη βεράντα και από την άλλη πέρα μακριά, ξεκινώντας 
από τα γειτονικά σπίτια να φτάνει στις απέναντι κορυφο-
γραμμές. Ανάμεσα, περιβόλια, με τα δένδρα αλλού φυλ-
λωμένα και αλλού ανθισμένα και στο βάθος η θάλασ-
σα. Ο Κορινθιακός από τη μια και ο Πατραϊκός από την 
άλλη και στη μέση η Γέφυρα να στέκει περήφανα και να 
ενώνει τις δύο ακτές. Πανέμορφα! Όμως πάλι στη μέση 
το κάγκελο, χαμηλό μεν αλλά άγρια απειλητικό. «Δεν 
περνάς, γιατί έτσι και το κάνεις, την έβαψες».  Έχει δί-
κιο. Από κάτω χάσκουν σκάρτα από δέκα μέτρα. Πίσω 
λοιπόν. Μια ματιά γύρω. Το Παναχαϊκό νοτιοανατολικά 
μου και βορεινά, ξεκινώντας από τα μακρινά Βαρδού-
σια, που έχουν ακόμα την κόμη τους λευκή, η ματιά 
φτάνει στο πιο κοντινό Μακρύορο, αφού συναντήσει 
στο διάβα της το Ριγάνι και στέκει για λίγο στο δίδυμο 
Παλιοβούνα, Βαράσοβα. Κάπου, σ’ αυτή τη διαδρομή, 
γέρνει στην πλαγιά νωχελικά το χωριό μου, βρέχοντας 
τα πόδια του στα γαλανά νερά του Κορινθιακού. Το σπί-
τι μου άκρη θάλασσα να με περιμένει. Νοερά βρέθηκα 
εκεί. Ανέβηκα τη σκάλα, άνοιξα τη μπαλκονόπορτα και 
ξεχύθηκα στο μπαλκόνι. Ανέπνευσα με βαθιές εισπνοές 
τη θαλάσσια αύρα ανακατεμένη με το άρωμα των ευ-
καλύπτων. Άνοδος στα ουράνια! Όνειρο ήταν, ξύπνησα. 
Κοίταξα και πάλι κατά κει. Μαγεία! Η θάλασσα αναμετα-
ξύ μας λαμπυρίζει καταγάλανη και γνέφει δελεαστικά 
στο φύσημα του ανέμου. Πρόκληση! Ξανακοιτάζω τα 
κάγκελα. Σαν να κατάλαβαν τον πόθο μου, πήραν ένα 
πιο μαλακό ύφος αλλά πάντα αυστηρό και επιτακτικό. 
Κατάλαβα. Ας περιπλανηθώ λίγο ακόμα. Η ματιά έφτασε 
μέχρι τις ακτές της λιμνοθάλασσας, παραπέρα δεν έχει. 
«Ε, ρε και να ‘μουνα εκεί να απολαύσω ένα ουζάκι ή 

ένα καφεδάκι πλάι στο γαλάζιο». Λυγμός. Όμως, ξαφ-
νικά, πέρασε από το μυαλό μου η παλιά μου γειτονιά 
στην Αθήνα, εκεί που ο ορίζοντας τερμάτιζε στο απένα-
ντι μπαλκόνι. Τρόμος. Πάλι καλά που δεν είμαι εκεί. Ξα-
λάφρωσα. Γιατί… ποιος ξέρει; Ουφ, ανακούφιση! Και, 
εντελώς ξαφνικά και πάλι το μυαλό (Τι σου είναι αυτό 
το μυαλό! Τρέχει, ταξιδεύει και άντε να το μαζέψεις). 
Το μυαλό λοιπόν στρέφεται σ’ εκείνους που δεν έχουν 
τη δική μου τύχη, που είναι κλεισμένοι σε κάποιο δια-
μέρισμα στην πόλη και που ο ορίζοντάς τους καταλήγει 
στον απέναντι τοίχο, με την απαραίτητη ατσαλιά και τις 
απλωμένες μπουγάδες στα μπαλκόνια, με τη μυρουδιά 
του κρεμμυδιού που τσιγαρίζει η γειτόνισσα, με τα τόσα 
άλλα δυσάρεστα που είχα και εγώ «απολαύσει». Εκεί-
νων που εξ’ αιτίας της επιδημίας έχασαν το μεροκάματο 
και τα φέρνουν δύσκολα ή, ακόμα χειρότερα, νοσούν 
από αυτήν. Τους σκέφτομαι με συμπάθεια. Νοερά τους 
έγνεψα «υπομονή». Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσό-
τερο γι’ αυτούς. Ίσως μια προσευχή. Τα ‘βαλα με τον 
εαυτό μου: «Καλά, δεν ντρέπεσαι που δυσανασχετείς 
κιόλας; Είσαι αχάριστος». Ξαφνικά έπιασε ψύχρα και 
άρχισε να ψιχαλίζει. Κατέβηκα στο σαλόνι. Η τηλεόραση 
περίμενε βουβή. Δεν της έδωσα σημασία. Άνοιξα ένα 
βιβλίο και χάθηκα μέσα στις σελίδες του, αφήνοντάς 
το να με ταξιδέψει στα νερά του. Ηρεμία! Η βροχή δυ-
νάμωσε. Ε, και; Ποιος νοιάζεται; Είμαστε όλοι εδώ και, 
δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ανακούφιση! Και όλα αυτά 
εν μέσω επιδημίας κορωνοϊού.

Πάτρα, Απρίλιος 2020

Μέρες κορωνοϊού

Τραπεζοϋπάλληλοι
Είμαστε στην πρώτη γραμμή, μας ξεχάσατε!

Την απουσία αναφοράς της προσφοράς των τραπεζοϋπαλλήλων στον αγώνα εξυπηρέτησης 
του κοινού εν μέσω πανδημίας, στην τηλεοπτική καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας, επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραι-
ώς (ΣΕΥΤΠΕ). 

Η επιστολή του ΣΕΥΤΠΕ στον υφυπουργό Πολιτικής  Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά είναι η 
εξής:

«Αξιότιμε κ.Υφυπουργέ, ως ‘Έλληνες πολίτες που ζούμε τη δοκιμασία της παγκόσμιας εξά-
πλωσης του COVID- 19 και των συνεπειών της, στηρίζουμε και αναγνωρίζουμε το έργο σας 
στην προσπάθεια αναχαίτισης της πανδημίας. 

Ωστόσο, ως κλάδος τραπεζικών υπαλλήλων που από την αρχή της πανδημίας βρισκόμαστε 
στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης των χιλιάδων πελατών μας που δε διαθέτουν ψηφια-
κές δεξιότητες, θα θέλαμε να εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας διότι στην επικοινωνιακή σας 
καμπάνια δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κοινωνικό 
σύνολο. Όπως γνωρίζετε, το σύνολο των καταστημάτων του δικτύου των τραπεζών παραμέ-
νουν ανοιχτά και εξυπηρετούν ηλικιωμένους κατά κύριο λόγο συμπολίτες μας διενεργώντας 
συναλλαγές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Ακόμη και τα τραπεζικά καταστήματα που 
βρίσκονται εντός νοσοκομείων, παρά τον αυξημένο κίνδυνο για τους συναδέλφους μας, πα-
ραμένουν ανοιχτά μετά από έκκληση των Διοικήσεων αυτών για την εξυπηρέτηση του υγειο-
νομικού προσωπικού, όλο αυτό το διάστημα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι της πρώτης γραμμής, εργάζονται εξυ-
πηρετώντας με σοβαρότητα και αυταπάρνηση το πελατειακό κοινό – ενδεικτικά να σας ανα-
φέρουμε ότι σε ένα τραπεζικό υποκατάστημα εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 100 πελάτες 
ημερησίως. 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στην καμπάνια «Μένουμε σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές» της 
Γραμματείας σας οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι ίσως οι μοναδικοί εργαζόμενοι για τους οποί-

ους δε γίνεται καμιά αναφορά ως 
ενεργά συμμετέχοντες σε αυτή τη 
δοκιμασία ώστε να ξεπεραστεί η 
πανδημία. Για τους λόγους αυτούς 
κρίνουμε σκόπιμη την αναγνώριση 
της προσφοράς τους και τη συμπε-
ρίληψή τους στο σύνολο των εργα-
ζομένων που με επαγγελματισμό 
και αίσθημα ευθύνης στο κοινωνικό 
σύνολο, συνεισφέρουν και εκείνοι 
ώστε όλοι μαζί να βγούμε αλώβητοι 
από αυτή την περιπέτεια». 

Ρούζβελτ 
Κεντρικό κατάστημα Θεσσαλονίκης

Του συναδέλφου Σάββα Λαδένη - Θεσσαλονίκη

Το Κατάστημα Ρούσβελτ Θεσ-
σαλονίκης στη φωτογραφία, επί 
γερμανικής κατοχής όταν χρη-
σιμοποιείτο ως αρχηγείο της 
Γκεστάπο. Από όσα μου έχουν 
εξιστορήσει άλλοι συνάδελφοι, 
πήγε μια ημέρα εκεί κάποιος 
ηλικιωμένος κύριος ελληνικής 
καταγωγής και Εβραίος στο 
θρήσκευμα που διέμενε μόνι-
μα στο εξωτερικό και ζήτησε 
να του επιτραπεί να επισκεφτεί 
τους υπόγειους χώρους του 
Καταστήματος. 

Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε 
να πάει εκεί, δήλωσε ότι επιθυ-
μούσε να ξαναδεί μετά από τόσα 
χρόνια τον χώρο που τον είχαν 
φυλακίσει και βασανίσει οι Γερ-
μανοί. Ήταν μια πολύ φορτισμέ-
νη συγκινησιακά στιγμή τόσο 
για εκείνον όσο και για τους συναδέλφους που τον συνόδευσαν. Πρόκειται 
για ένα κτίριο που κατασκευάστηκε το 1927 από την τότε IONIAN BANK Ltd 
με λειτουργικό σχεδιασμό και φιλοσοφία τραπεζικού καταστήματος.

Είχα την τύχη να εργαστώ σε αυτό το Κατάστημα από την πρώτη στιγμή 
που προσλήφθηκα και για 18 χρόνια, ενώ είχα και τη δυσάρεστα συγκι-
νητική εμπειρία να είμαι αυτός που τελευταίος το κλείδωσε επίσημα την 
25/11/2005 που σταμάτησε τη λειτουργία του και συγχωνεύτηκε με το Κα-
τάστημα Μητροπόλεως της πρώην Πίστεως. 

Το Κατάστημα Ρούσβελτ (470) αποτέλεσε για μένα σχολείο γνώσεων και 
επαγγελματικής νοοτροπίας, αλλά και μια πηγή απόκτησης πολλών φίλων 
με τους οποίους διατηρώ μέχρι σήμερα άριστες και αδελφικές σχέσεις. Ευ-
ελπιστώ να αξιοποιηθεί πάλι κάποτε αυτό το ιστορικό κτίριο και να γίνει 
επισκέψιμο, όπως αρμόζει στην ιστορία του!!!
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Ο Άσωτος…. ιος
Κάποτε ειρωνευόμαστε τους ηλικιωμένους συνταξιούχους και… δυσανασχετούσα-

με που ζούσαν πολλά χρόνια και... βούλιαζαν τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία!
Λέγαμε επί λέξει: Οι συνταξιούχοι είναι άχρηστοι και επιζήμιοι για τα ασφαλιστικά 

ταμεία, δε συμφέρουν οικονομικά το σύστημα, είναι επικίνδυνοι για την οικονομία 
αφού όχι μόνο δεν παράγουν τίποτα, αλλά τρώνε κιόλας από πάνω από τα έτοιμα! Εί-
ναι σκέτη καταστροφή! Πρέπει να εξαφανιστούν!  Όχι μόνο έχουν πολλαπλασιασθεί σε 
αριθμούς, όχι μόνο καλοπερνάνε, αλλά δεν πεθαίνουν κιόλας! Το ξεχάσανε τελείως! 
Φθάνουν σε ηλικία 90 και 100 ετών και ακόμα χορεύουν! Μιλάμε για... κατάντια και 
για... θράσος! Το παραξηλώσανε και το… γαϊδουρήσανε μπίτι!

Τώρα τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Ένας ιός, εξίσου άσωτος (δηλ. περιπλανώμε-
νος) με τον ομόηχό του της Ευαγγελικής παραβολής, περιφέρεται παντού ανενόχλη-
τος και με μεγάλη ταχύτητα επιτίθεται αιφνιδιαστικά και αόρατα σε όλους τους αν-
θρώπους με προτίμηση στους ηλικιωμένους συνταξιούχους. Όπου τους συναντήσει 
σε δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, γηροκομεία, καφενεία κ.λπ. τους… δαγκώνει με 
μανία και τους στέλνει στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Από 
αυτές μόνο οι μισοί εξέρχονται ζωντανοί. Οι άλλοι μισοί… διαγράφονται από τα συ-
νταξιοδοτικά ταμεία και... ενισχύουν έτσι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, προς 
ικανοποίηση του υπουργού οικονομικών και του ΕΦΚΑ!

Έτσι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, το λεγόμενο ΕΣΥ, έχει στρέψει 
όλη την προσοχή και τη φροντίδα του στους ηλικιωμένους συνταξιούχους. Ξοδεύει 
υπέρογκα ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό για την περίθαλψή τους και την πε-
ριφρούρηση της υγείας τους. Προσπαθεί να σταθεί όρθιο και να αντέξει στην πανδη-
μία. Έχει σημάνει γενικός συναγερμός. Οι συνταξιούχοι και όχι μόνο αυτοί πρέπει να 
σωθούν και να μείνουν ζωντανοί. Τους χρειαζόμαστε.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Όλοι, πολιτεία και γιατροί, μας προτρέπουν να μείνουμε σπίτι. Δεν υπάρχει σήμερα, 

τονίζουν, άλλος τρόπος προστασίας μας από τον άγνωστο, ύπουλο και θανατηφόρο 
αυτό ιό. Δεν έχουμε, λένε, άλλο τρόπο άμυνας, αφού μέχρι στιγμής ούτε φάρμακα 
υπάρχουν, ούτε εμβόλια, που θα μπορούσαν να τον καταπολεμήσουν. Ίσως βρεθούν 
στο μέλλον. Έως τότε όμως η μόνη αποτελεσματική προφύλαξή μας είναι η παραμονή 
(άλλως ο εγκλεισμός) μας στο σπίτι. Θα στερηθούμε τον περίπατο, τις κοινωνικές μα-
ζώξεις και σχέσεις, τον εκκλησιασμό (εφέτος δεν καταλάβαμε καθόλου τα χαιρενύμ-
φια, τη μεγαλοβδομάδα και το Πάσχα), την εκδρομή στο εξοχικό και στο χωριό, τα 
ψώνια στα καταστήματα και την εν γένει συναναστροφή. Βράζουμε στον θυμό μας και 
σφυρίζουμε σαν χύτρες ταχύτητας! 

Το ερώτημα είναι ένα: πώς θα είμαστε ψυχοσωματικά όταν λήξει η καραντίνα αυτή; 
Βέβαια, όπως λένε οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, μετά το τέλος αυτής της πε-

ριπέτειας θα αυξηθούν τα διαζύγια 
και οι ενδοοικογενειακοί καυγά-
δες (προς χαράν των δικηγόρων), 
θα βρούν πελάτες οι ψυχίατροι, οι 
ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές και 
γενικά θα αναδειχθεί ο πλούσιος… 
εσωτερικός μας κόσμος ως ατόμων 
εριστικών, φιλόδικων και παλικα-
ράδων, ο οποίος τώρα, λόγω κο-
ρωνοϊού και εγκλεισμού, είναι εν 
υπνώσει και καταστολή.

ΕΝΔΟΣΥΖΥΓΙΚΗ ΒΙΑ
- «Κύριε Πρόεδρε, Η κατηγορουμένη συμβία μου μετ’ ολίγας ημέρας από τον κατ’ 

οίκον εγκλεισμό μας άρχισε να μου ασκεί λεκτική βία. Χωρίς να την προκαλέσω και 
χωρίς να φταίω άρχισε απροκάλυπτα και λόγω κλονισμού των νεύρων της να με 
αποκαλεί χαζό, βλάκα και βλαμμένο! Εις επήκοον μάλιστα των γειτόνων διπλανών 
διαμερισμάτων! 

Εγώ υπομονετικός, όπως είμαι, δεν της απαντούσα, ούτε της πισωγύριζα αντίστοι-
χες κουβέντες. Ήθελα να σώσω δια μίαν εισέτι φοράν τον γάμο μας. Εκείνη όμως, 
εκλαβούσα την ευγένειά μου ως αδυναμία, προχώρησε από την λόγω εξύβριση σε 
….έργω εξύβριση!  Ήρξατο χειρών αδίκων με… ενόργανη βία! Τουτέστιν χρησιμο-
ποίησε ό,τι πρόχειρο αντικείμενο βρέθηκε μπροστά της, όπως παντόφλα, σκουπόξυ-
λο κ.λπ. και μου το εξσφενδόνισε με πρόθεση να με τραυματίσει.

Ζητώ να τιμωρηθεί παραδειγματικά!».
Τέτοιες σκηνές θα διαδραματίζονται εφεξής στα διαμερίσματα των εγκλείστων. 

Άντε τώρα οι δικαστές να βρουν την άκρη!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μήπως μετά την πάροδο της καραντίνας αυτής θα γίνουμε καλύτεροι και σοφότεροι 

άνθρωποι; Μήπως πάψουμε να τρωγόμαστε, να απειθαρχούμε και να ερίζουμε κατά 
το εθνικό μας σπόρ; Μήπως καταλάβαμε ότι η ζωή μας έχει μεγαλύτερη αξία από αυτή 
που της προσδίδαμε μέχρι τώρα; Mήπως ήλθε καιρός να απαρνηθούμε τον παλαιόν 
ημών άνθρωπον και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, κατά το ευαγγέλιον; Τι θα 
κάνουμε με τους ηλικιωμένους; Θα ευχόμαστε να σωθεί ο ΕΦΚΑ και ας βουλιάξει το 
ΕΣΥ ή το αντίστροφο;

Oψόμεθα ουν και ίδωμεν.
Ένας ηλικιωμένος – ευπαθής 70 ετών και άνω! –Δ.Κ.

Του συναδέλφου, Δικηγόρου Δημήτρη Κουκουζή

Του συναδέλφου Θωμά Καρακάση – Καβάλα

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Ένας ιός 
αρκούσε

Οι μέρες που ζούμε αποδεικνύουνε για μια ακόμη 
φορά, αλλά και περισσότερο από κάθε άλλη φορά ξεκά-
θαρα, αυτό που κάποιοι απ’ αρχής λέγανε.

Ότι η Ε.Ε. εξ’ αιτίας των οικονομικών λόγων και των 
γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων για τις οποίες δημιουρ-
γήθηκε, και του πολιτικού γκανγκστερισμού ορισμένων 
κρατών, θα καταντήσει απλά και μόνο μια χρηματοπι-
στωτική ένωση, αντί για μια πολιτική ομοσπονδία. Μια 
υπερκρατική απάνθρωπη οργάνωση που δεν είναι σε 
θέση να προστατεύσει τον πληθυσμό της από κάθε λο-
γής κινδύνους, και έχει σαν μόνο σκοπό τη σταθερότητα 
του νομίσματος της και τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Αρκούσε ένα μικρόβιο για να κάνει συντρίμμια τη 
βιτρίνα της. Όταν ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά η 
ΕΞΑΡΣΗ του αριθμού των μολύνσεων (25/02/2020), 
οι Ιταλία, Ισπανία κ.λπ. χώρες, περίμεναν να γίνει το 
EUROGROUP στις 16/03/2020, για να τους επιτρέψου-
νε να πάρουνε μέτρα υπέρ των πολιτών τους, με κάποια 
«ευελιξία» στη δημοσιονομική τους πολιτική.

Μόνο που τότε πλέον τα μέτρα χρειαζόντουσαν μόνο 

για τα κοιμητήρια. Και πρόσφατα ακόμη μετά τις εκατόμ-
βες ανθρωπίνων θυμάτων, οι Γερμανοί και λοιποί εταί-
ροι τους, αντί για τη δωρεάν χρηματοδότηση, πρότειναν 
τη δανειοδότηση με την υπογραφή μνημονίων από τις 
πληττόμενες χώρες προκειμένου να μην διαταραχθεί 
η ισοτιμία του ευρώ, και η αξιολόγηση των οικονομιών 
των Χωρών τους.

Πρώτα σας εξαθλιώνω και μετά σας κλέβω.
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σε όλη την ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΗΣ. Οι 

πολίτες της Ευρώπης πρέπει να έχουμε πάρει τα μαθή-
ματα μας από το ξέσπασμα του κορωνοϊού, καθώς τα 
όμορφα λόγια περί αλληλεγγύης δε μετατρέπονταν ποτέ 
σε πράξη εκτός εάν αφορούσαν την υποδοχή λαθρομε-
ταναστών.

Παρακάτω και με αφορμή την πανδημία του κορω-
νοϊού θ’ αποπειραθώ να παραθέσω κάποια πρόσφατα 
ευρωπαϊκά αριθμητικά δεδομένα (07/04/2020, www.
worldometers.info), που αποδεικνύουνε με βάση τις 
επιβαλλόμενες οικονομικές πολιτικές, την αξία που έχει 
η ανθρώπινη ζωή, για τους οικονομικά ισχυρούς της 
Ευρώπης.

Η ΑΝΑΛ-αναλογία θανάτων είναι ανά 1.000.000 πλη-
θυσμού. Τη χειρότερη ποσοστιαία αναλογία κρουσμάτων 
που κατέληξαν σε θάνατο την έχει η Ιταλία(12,46%), η 
Ισπανία (9,76%), η Γαλλία (9,09%), η Γερμανία (1,75%). 
Η Ελλάδα είμαστε στο 4,5%.

Μπορεί η Γερμανία να είναι μια από τις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού (103.375 κρούσματα), αλλά εκείνο που προ-
καλεί αίσθηση είναι ο χαμηλός αριθμός των θανάτων σε 
σχέση με εκείνο των κρουσμάτων στη χώρα.

Η απάντηση στην παραπάνω απορία μπορεί να είναι 
ότι με τις αναγκαστικά εφαρμοζόμενες δημοσιονομικές 
περικοπές στις Χώρες εκτός από τη Γερμανία, αυτή έχει 
για τους πολίτες της 25.000 κλίνες στις μονάδες εντατι-
κής θεραπείας των νοσοκομείων της, σε σύγκριση με τη 
Γαλλία περίπου 7.000 κλίνες, την Ιταλία περίπου 5.000, 
και την Ελλάδα αρχικά περίπου 600.

Ερχόμενοι στα καθ’ ημάς, στη Χώρα των υποχρεω-
τικών υπερπλεονασμάτων, τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
έχουν αποδεκατιστεί με τα χρόνια οικονομικής λιτότη-
τας, τα οποία οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο επέβαλαν 
στη Χώρα μας, σε συνεργασία και σύμπνοια με τους εδώ 
εκπροσώπους τους. Στην Ελλάδα π.χ. οι καθαρές δα-

πάνες υγείας από 2.007.613.521 ευρώ το 2011, έχου-
νε μειωθεί στα 1.613.763.460 ευρώ το 2018 (www.
minfin.gr).

Αποτελέσματα πολιτικής και πολιτικών των τελευ-
ταίων 25 ετών που δρομολόγησαν, συμφωνήσανε και 
υλοποίησαν τα παραπάνω. Έτσι φθάσαμε στο τραγικό 
σημείο σήμερα, να μην έχουμε τις απαραίτητες υποδο-
μές υγείας, γιατρούς, νοσοκομειακό υλικό.

Στην Ελλάδα με το χρέος στο 195% του ΑΕΠ της για 
το 2018, ( www.minfin.gr), τα αποτελέσματα αυτών των 
πολιτικών τα ζήσαμε και θα τα βιώσουμε, κορωνοϊού 
επιτρέποντος, ακόμη μια φορά με οδυνηρό τρόπο, εξ 
αιτίας του οικονομικού παρασιτισμού μιας οικονομίας 
χωρίς αξιόλογη και ανταγωνιστική πρωτογενή (κάλυψη 
στο 37% των εγχώριων αναγκών) και δευτερογενή πα-
ραγωγή, που εξαρτιέται σχεδόν αποκλειστικά από τον 
τουρισμό και τις εισαγωγές.

Επειδή όμως η κρίση του κορωνοϊού, δεν είναι το 
μόνο ζήτημα που θέτει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα 
της Χώρας μας, και επειδή ο γκρίζος λύκος στην ανα-
μπουμπούλα χαίρεται, η οικονομική, ψυχολογική και 
ανθρωπιστική αυτή καταβαράθρωση μας ενδέχεται να 
δημιουργήσει τον πειρασμό στην τουρκική ηγεσία να 
επιχειρήσει τετελεσμένα, υλοποιώντας κάποια ή κά-
ποιες από τις απειλές της.

Και τότε θα βιώσουμε πάλι, καταστάσεις που τις απεύ-
χομαι, το πώς θα μας συμπαρασταθούνε οι «εταίροι 
μας», για τους οποίους αποτελούμε την «ασπίδα της 
Ευρώπης», ενώ από την άλλη πλευρά η Μέρκελ δηλώ-
νει ότι θα εργαστεί με όλη της τη δύναμη για τη σύσφιξη 
των σχέσεων Ε.Ε.-Τουρκίας, και ταυτόχρονα εξοπλίζει 
την διαχρονική σύμμαχο της Γερμανίας, Τουρκία, με 
πολεμικό υλικό και πλωτά μέσα.

Για τους Κούρδους και τους Σύριους στην έρημο του 
Ιντλίμπ άραγε;!!!

Μόνη μας ελπίδα η συσπείρωση της κοινωνίας, που 
έχει συντελεστεί τον τελευταίο καιρό και κόντρα στα 
εθνομηδενιστικά διαγγέλματα των πολιτικών της, με 
αφορμή τα όσα συνέβησαν με το Σκοπιανό, τα Ελληνο-
τουρκικά, το λαθρομεταναστευτικό, και κατ’ εξοχήν με 
την πανδημία του κορωνοϊού, να αξιολογηθούνε και να 
αξιοποιηθούνε σωστά, επειδή μόνο έτσι και μόνοι μας 
θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη Χώρα μας, από 
τη δίνη των διαφαινόμενων εξελίξεων.
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Σπίρτα με διαφήμιση της Ιονοκάρτας, από 
το αρχείο του συναδέλφου Γιώργου Λαδά.

Μηχανή τεσσάρων πράξεων FACIT και διαφήμιση 
Καρτών Ιονικής, από το αρχείο του συναδέλφου 
Παναγιώτη Σταθόπουλου-Δράμα.

Διαφημιστική κούπα καφέ «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»,
από το αρχείο της συναδέλφου 
Σοφίας Ζούπα-Αγγελίδη.

Σημαιούλες γραφείου και αναπτήρας 
Ιονικής, από το αρχείο του συναδέλφου 
Γιώργου Κολλάτου, Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ.

Η επιτυχημένη 
έκδοση της 

Τράπεζας 
ΙΟΝΙΚΑ ΝΕΑ.

Ιονικές αναμνήσεις


