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Συγκρότηση σε σώμα της προσωρινής 
διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων

Συναδέλφισσες-οι,

Συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 30 Ιουνίου, η νέα, προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, σύμφωνα με την από 11.6.2020 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθη-
νών, κατόπιν προσκλήσεως του πρώτου κατά σειρά διορισθέντος, συνάδελφου Νικόλαου Κάβουρα.
Μετά τη διαδικασία, αναδείχθηκε η προσωρινή διοίκηση του ΣΣΙΛΤΕ, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής :

Πρόεδρος :                                                    Νικόλαος Κάβουρας
Α’ Αντιπρόεδρος :                                          Χρήστος Τάσσης
Β’ Αντιπρόεδρος :                                         Αφροδίτη Τσοντάκη
Γενικός Γραμματέας :                                    Μαρία Φιλιπποπούλου
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας :             Αλεξάνδρα Ιορδανοπούλου
Ταμίας :                                                         Γεώργιος Παπανδρέου
Μέλη :                                                            Ιωάννης Χρυσικός

Αναστασία Κελένη
Μαρία Μακρυγιάννη

Στις 5/10/20 εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η κύρια διαδικασία για το διορισμό της
προσωρινής διοίκησης. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2095/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών παραμένει αναλλοίωτη η σύνθεση της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου μας.
H προσωρινή διοίκηση επανακατέθεσε την αγωγή διεκδίκησης των ζημιών που υπέστη ο Σύλλογός μας
την περίοδο 2010-2013, από την οποία είχε παραιτηθεί το απελθόν προεδρείο του Συλλόγου και δεσμεύε-
ται, με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική απόφαση που τη διόρισε, να εργάζεται για την υλοποίηση των
στόχων και των συμφερόντων του Συλλόγου Συνταξιούχων υπεύθυνα και αποτελεσματικά, με αμεροληψία
και αντικειμενικότητα και πρωτίστως με απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στο καλώς νοούμενο
συμφέρον του Συλλόγου και στα καταστατικά δικαιώματα όλων των μελών του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                  Μαρία Φιλιπποπούλου

Το χρονικό του διορισμού της προσωρινής διοίκησης – 
Οι αποτυχημένες δικαστικές απόπειρες της απελθούσης διοίκησης

Δ ι α β ά σ τ ε  :
σελ. 2

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος : 
ΥπόθεσηΥπόθεση ΑναδρομικώνΑναδρομικών
- Οι ενέργειες του Συλλόγου μας 

σελ. 8-9

Εξώδικη πρόσκληση Εξώδικη πρόσκληση 
- Προς τον κ. Κολλάτο να παραδώσει
περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου που
κρατά παράνομα στην κατοχή του

σελ. 6

Ενημερωτικά ΣημειώματαΕνημερωτικά Σημειώματα
- Εξαλείφθηκαν τα λογιστικά τεχνάσματα,
αλλά επανήλθαν οι μη νόμιμες κρατήσεις!

σελ. 10

Επανυπολογισμός συντάξεωνΕπανυπολογισμός συντάξεων
με περισσότερα από 30 έτημε περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισηςασφάλισης

σελ. 7

Οι υπηρεσίες του Οι υπηρεσίες του 
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στα ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στα 
υποκαταστήματα υποκαταστήματα ee--ΕΦΚΑΕΦΚΑ

σελ. 12

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
- Εκδίκαση στον Άρειο Πάγο
- Μόνο μία υπεύθυνη δήλωση ζητά φέτος
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

σελ. 5

ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
το υ  Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ   Μ Α Σ !

Ενωμένοι Μαζί για ένα 
καλύτερο μέλλον του 

χώρου της Ιονικής σελ. 2

Ο Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Σ
ΤΗ Σ Ι Ο Ν Ι ΚΗ Σ



Σελίδα 2 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ηαπόφαση της απελθούσης διοίκησης το Δεκέμβριο 2019 να πα-
ραιτηθεί από την αγωγή διεκδίκησης των ζημιών που υπέστη ο
Σύλλογός μας την περίοδο 2010-2013 (μέλος της διοίκησης της

παραπάνω περιόδου ήταν και ο απελθών αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης
Βέργος), σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών, ήρθε σε ευ-
θεία σύγκρουση με τα συμφέροντα του Συλλόγου μας και των μελών
του και οδήγησε 12 μέλη του Συλλόγου μας να καταθέσουν αίτηση διο-
ρισμού προσωρινής διοίκησης στο Σύλλογο, προκειμένου να επανα-
κατατεθεί η αγωγή, γιατί υφίστατο άμεσα κίνδυνος παραγραφής.
Αν και η πρώτη καραντίνα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού ανέβαλε την
εκδίκαση της υπόθεσης, μετά την άρση των μέτρων και την επαναλει-
τουργία των δικαστηρίων κατατέθηκε εκ νέου η αίτηση διορισμού προ-
σωρινής διοίκησης, η οποία εκδικάστηκε στις 11/6/2020.
Πράγματι, στις 11/6/20, το Πρωτοδικείο Αθηνών, αναγνωρίζοντας το
επείγον της υπόθεσης, αποφάσισε το διορισμό από τις 30/6/2020 νέας,
προσωρινής, διοίκησης στο Σύλλογό μας.
Στις 30/6/2020 η προσωρινή διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως
όρισε η προσωρινή διαταγή.
Ωστόσο, ορισμένα μέλη της απελθούσης διοίκησης, δεν αποδέχθηκαν
την απόφαση της δικαιοσύνης και κατέθεσαν αίτηση για την ανάκλησή
της, η οποία δικάστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 1/7/2020 και
απορρίφθηκε. Στην εκδίκαση της αίτησης τα μέλη της απελθούσης δι-
οίκησης εκπροσωπήθηκαν από τον νομικό σύμβουλο της διοίκη-
σης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά και του Συλλόγου του κ. Γκιάτη, τον
δικηγόρο κ. Γιάννη Καρούζο, καθιστώντας φανερή πλέον την
συμπόρευσή τους με αυτούς που  πραγματοποίησαν και υπερα-
σπίζονται την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην
ATTICA BANK και τις μειώσεις των συντάξεων χιλιάδων ασφαλι-
σμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Για την υποστήριξη της αίτησής τους
χρησιμοποίησαν, δυστυχώς, ακόμα και το ανώτατο όργανο του Συλλό-
γου μας, τη Γενική Συνέλευση, ισχυριζόμενοι ότι προκήρυξαν Γ.Σ. γα τις
23/7/2020 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», ενώ όταν αποδείχθηκε ότι στο
ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» ουδέποτε έγινε κράτηση για τις 23/7/20 έφτασαν
να ισχυριστούν ότι είχαν κινηθεί για το πάρκο του Δήμου Αθηναίων
πίσω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων…
Στο ενδιάμεσο δύο συνάδελφοι, ο κ. Π. Τάτσης και η κ. Χ. Κατσιματίδου,
προσπάθησαν στις 29/6/20 να πετύχουν την έκδοση προσωρινής δια-

ταγής για παράταση της θητείας της απελθούσης διοίκησης, με αίτησή
τους που θυροκόλλησαν στα γραφεία του Συλλόγου μας, παρα-
κάμπτοντας βέβαια την ήδη υπάρχουσα προσωρινή διαταγή για το διο-
ρισμό της νέας διοίκησης. Ωστόσο, την ώρα της εκδίκασης της
υπόθεσης, αποκαλύφθηκε η αλήθεια από το μέλος του Συλλόγου μας
συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο και οι αιτούντες έσπευσαν να απο-
σύρουν την αίτησή τους.
Τέλος, στις 14/7/2020 δικάστηκε μία ακόμα αίτηση ανάκλησης της από-
φασης διορισμού προσωρινής διοίκησης, που κατέθεσαν ορισμένα
μέλη της απελθούσης διοίκησης, η οποία επίσης απορρίφθηκε.
Όλο το διάστημα αυτό, το Προεδρείο της απελθούσης διοίκησης δεν
είχε παραδώσει τα γραφεία, τα στοιχεία και τα έγγραφα του Συλλόγου
μας στην προσωρινή διοίκησή του, παρά τα επανειλημμένα εξώδικα
των μελών της προσωρινής διοίκησης για συμμόρφωση με τις αποφά-
σεις της δικαιοσύνης.
Μετά την απόρριψη και της δεύτερης αίτησης ανάκλησης και την κατά-
θεση ασφαλιστικών μέτρων για την παράδοση, αποφάσισαν εν τέλει να
παραδώσουν την Παρασκευή 17/7/20, εν μέσω βέβαια προπηλακι-
σμών και ύβρεων του απελθόντος Προέδρου κ. Κολλάτου προς τη νο-
μική σύμβουλο της νέας διοίκησης κ. Αγγελική Καίσαρη. Λόγω του
κλίματος έντασης που προκάλεσε η συμπεριφορά του κ. Κολλάτου, η
διαδικασία της παράδοσης επισπεύθηκε, με αποτέλεσμα η νέα διοίκηση
να παραλάβει με επιφύλαξη.
Εν τέλει, μετά από και από την εκδίκαση στις 5/10/20 και την υπ’αριθμ.
2095/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρέ-
μεινε αναλλοίωτη η σύνθεση της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου
μας.
H προσωρινή διοίκηση επανακατέθεσε την αγωγή διεκδίκησης των ζη-
μιών που υπέστη ο Σύλλογός μας την περίοδο 2010-2013, από την
οποία είχε παραιτηθεί το απελθοόν προεδρείο του Συλλόγου και δε-
σμεύεται, με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική απόφαση που τη διόρισε,
να εργαστεί για την υλοποίηση των στόχων και των συμφερόντων του
Συλλόγου Συνταξιούχων και να διεξαγάγει με απόλυτα διαφανείς διαδι-
κασίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης, όταν βεβαίως το επι-
τρέψουν οι συνθήκες και τα μέτρα δημόσιας υγείας που έχουν επιβληθεί
λόγω της πανδημίας.

Το χρονικό του διορισμού της προσωρινής διοίκησης
Ο ι  α π ο τ υ χ η μ έ ν ε ς  δ ι κ α σ τ ι κ έ ς  α π ό π ε ι ρ ε ς  τ η ς  α π ε λ θ ο ύ σ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  

Όπως κάθε χρόνο από το 2019,  από τη σύνταξη
Ιανουαρίου καταβάλλεται  το 1/5 του επιπλέον
ποσού της αύξησης λόγω του επανυπολογισμού
βάσει του Ν4387/2016

Οι παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες πριν το Νόμο Κα-
τρούγκαλου Ν4387/2016) που είχαν αρνητική προσωπική δια-
φορά (που συνεπάγεται αύξηση στη σύνταξή τους κατ’αυτό το

ποσό μέχρι το 2023) μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση
το Ν4387/2016, βλέπουν σε κάθε σύνταξη Ιανουαρίου από το 2019 την
αύξηση κατά το 1/5 του συνολικού ποσού της προσωπικής διαφοράς
(μέχρι την ολοκλήρωση της απόδοσης του συνόλου του ποσού το 2023).
Έτσι και τώρα, από τις συντάξεις του Ιανουαρίου, βλέπουν το ποσό των
συντάξεών τους αυξημένο κατά το 1/5 του συνόλου της προσωπικής
διαφοράς.
Παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των περίπου 500 συναδέλφων μας
στους οποίους δεν έχει γίνει επανυπολογισμός βάσει του Ν4387/2016
και βρισκόμαστε εν αναμονή ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας από
τους αρμόδιους φορείς.

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ ΗΥ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η
Ηπροσπάθεια που γίνεται από τη διορισμένη διοίκηση του Συλλόγου

μας για εξυγίανση και αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του
χρειάζεται και τη δική σας συμβολή! Είμαστε βέβαιοι ότι μόλις το επι-

τρέψουν οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας και διεξαχθεί η Γενική Συνέ-
λευση και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου, θα μπουν οι βάσεις για την πλήρη
αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του.  
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους μας να ενεργοποιηθούν
και να συμμετέχουν στο Σύλλογο. Καλούμε ιδίως όσους μέχρι σήμερα δεν
έχουν αποστείλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, να το πράξουν άμεσα και να
επικοινωνήσουν με το Σύλλογο για να τους αποστείλουμε τα απαραίτητα
έγγραφα ώστε να ενταχθούν στα ενεργά μέλη του Συλλόγου.  
Απευθυνόμαστε ιδιαιτέρως στους πιο πρόσφατους συνταξιούχους συ-
ναδέλφους μας, οι οποίοι είχαν απωλέσει την εμπιστοσύνη τους προς το
Σύλλογό μας, προκειμένου να γίνουν ενεργά μέλη της μεγάλης οικογένειάς
μας και να συνδράμουν στην αναγέννηση του Συλλόγου μας!

Μ π ο ρ ε ί τ ε  κ α ι  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ε τ ε  ό λ ο ι  
μ έ ρ ο ς  α υ τ ή ς  τ η ς  μ ε γ ά λ η ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς !

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ! 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ!

ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ!



ΙΟΝΙΚΑ
ΠΕΝΘΗ

Απεβίωσε σε ηλικία 46 ετών ο συνάδελφός
μας Κωνσταντίνος Μαρνέζος
Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός
μας Ηλίας Μαυροδήμος
Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός
μας Αθανάσιος Σωτηρίου
Απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών ο συνάδελφός
μας Βασιλάς Πέτρος
Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών η συναδέλ-
φισσά μας Μαργαρίτα (Ρίτα) Αντωνοπούλου
Απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών η συναδέλ-
φισσά μας Ιωάννα Τσούτη
Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός
μας Ηλίας Τριψάνας
Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός
μας Γιώργος Παναγιωτάκης
Απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών ο συνάδελφός
μας Νικόλαος Τσάγκας
Απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός
μας Δημήτρης Μελαχροινός
Απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός
μας Σταύρος Σταύρου
Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών ο συνάδελφός
μας Πετρίδης (Πατσιαούρας) Θεοφάνης
Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο συνάδελφός
μας Ηλίας Τσακρακίδης
Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός
μας Θεοφάνης Φίλιος
Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός
μας Γεώργιος Ζερβόπουλος
Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών η Άννα Διογένη,
σύζυγος του εκλιπόντος συναδέλφου Νικο-
λάου Διογένη
Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών ο συνάδελφός
μας Ευστάθιος Παπαθανασίου
Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών o συνάδελφός
μας Ιωάννης Κουνδουράκης
Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός
μας Δημήτρης Σταυρόπουλος
Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο συνάδελφός
μας Αδαμάντιος Ζαΐρης
Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφός
μας Μιχάλης Αμπελάς
Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφός
μας Ιωάννης Κακαλής
Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ένα διαπρεπές
μέλος της Ιονικής, ο Στέφανος Ρίβανς
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός
μας Μάρκος Γλεντζάκης
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών η συναδέλ-
φισσά μας Διονυσία (Σάσα) Πασπάτη –
Παπαϊωάννου
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός
μας Δημήτρης Δαπόντε 
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο συνάδελφός
μας Ιωάννης Απέσσος
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο συνάδελφός
μας Θεόδωρος Καστανάκης

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑ

Όσοι έχετε αποχωρήσει μέχρι 31/12/13 και εξακολουθείτε
να καλύπτεστε από το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ
ασφαλιστικής μέσω της  ALPHA BANK, σας υπενθυμί-

ζουμε ότι σε περίπτωση νοσηλείας σας, προκειμένου να λάβετε
την αποζημίωση που δικαιούστε, θα πρέπει να αποστείλετε στη
διεύθυνση που αναφέρει η νέα εγκύκλιος (Τμήμα Αποζημιώ-
σεων Ζωής & Υγείας / Αποζημιώσεις Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής & Υγείας, Μιχαλακοπούλου 48,
ΤΚ 11528, Αθήνα) την αίτηση αποζημίωσης (την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας)
μαζί με τα δικαιολογητικά-αποδεικτικά δαπανών (τιμολόγιο νοσηλευτικού διρύματος, αποδείξεις
γιατρών, εισιτήριο, εξιτήριο κ.λπ.). Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ει-
σαγωγή στο νοσηλευτήριο να έχει γίνει με ΕΟΠΥΥ.
Σας συμβουλεύουμε η αίτηση και τα ως άνω απαραίτητα δικαιολογητικά να αποστέλλονται πρω-
τότυπα είτε συστημένα είτε με courier και βεβαίως να κρατάτε πάντοτε αντίγραφα των εγγράφων
που έχετε αποστείλει. 
Τα χρήματα θα πιστώνονται από την ασφαλιστική στον προσωπικό σας λογαριασμό.
Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να ετοιμάσετε το φάκελο, μπορείτε να απο-
στέλλετε τα έγγραφα στο Σύλλογό μας για να σας βοηθήσουμε να αποσταλεί το αίτημα. Σε
κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας και μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογό μας
για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση και για να σας παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια. 

Ε π ί δ ο μ α  Σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η ς  
Μετά από πιέσεις που άσκησε ο Σύλλογός μας,
διορίστηκε νέος αρμόδιος προϊστάμενος από τον
ΕΦΚΑ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία
καταβολής των Επιδομάτων Συμπαράστασης
Μετά από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που είχε παρατηρηθεί στην καταβολή του Επι-
δόματος Συμπαράστασης ο Σύλλογός μας έδρασε άμεσα για την επίλυση του προβλήματος.
Αρχικά ερευνήσαμε το θέμα και διαπιστώσαμε ότι το κώλυμα αυτό οφειλόταν στην αποχώ-
ρηση του αρμόδιου προϊσταμένου που υπέγραφε τα εν λόγω επιδόματα και στην καθυστέ-
ρηση αντικατάστασής του από τον ΕΦΚΑ.
Ο Σύλλογός μας κινητοποιήθηκε και μετά από οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους φορείς
του ΕΦΚΑ, πράγματι διορίστηκε ο νέος αρμόδιος προϊστάμενος και συνεπώς η διαδικασία
επιταχύνθηκε και πράγματι έλαβαν επιτέλους το Επίδομα Συμπαράστασης οι συνάδελφοι
που το έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

Ρ Ι Τ Α Κ ΙΡ Ι Τ Α Κ Ι Μ Ο ΥΜ Ο Υ Ο Λ ΑΟ Λ Α Τ ΑΤ Α Δ Α Κ Ρ Υ ΑΔ Α Κ Ρ Υ Α
Τ Ο ΥΤ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ  Δ Ε  Θ Α  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ Α ΝΚ Ο Σ Μ Ο Υ  Δ Ε  Θ Α  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ Α Ν
Ν Α  Δ Η Λ Ω Σ Ο Υ Ν  Τ Η Ν  Α Γ Α Π Η  Μ Ο ΥΝ Α  Δ Η Λ Ω Σ Ο Υ Ν  Τ Η Ν  Α Γ Α Π Η  Μ Ο Υ
Μ Α  Ο Υ Τ Ε  Κ Α Ι  Τ Ο Ν  Α Ν Ε Ξ Α Ν Τ Λ Η Τ ΟΜ Α  Ο Υ Τ Ε  Κ Α Ι  Τ Ο Ν  Α Ν Ε Ξ Α Ν Τ Λ Η Τ Ο
Θ Α Υ Μ Α Σ Μ Ο  Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Σ Ε Ν ΑΘ Α Υ Μ Α Σ Μ Ο  Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Σ Ε Ν Α
Σ ’  Α Γ Α Π Ω  Ο Π Ο Υ  Κ Ι  Α Ν  Ε Ι Σ Α ΙΣ ’  Α Γ Α Π Ω  Ο Π Ο Υ  Κ Ι  Α Ν  Ε Ι Σ Α Ι
Ε Γ Ω  Κ Α Ι  Ο Λ Η  Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Μ Ο ΥΕ Γ Ω  Κ Α Ι  Ο Λ Η  Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Μ Ο Υ
ΕΙΡΗΝΗ,  ΑΓΓΥ ,  ΜΠΑΜΠΗΣ,  Γ ΙΑ  ΤΑ  ΥΠΕΡΟΧΑΕΙΡΗΝΗ,  ΑΓΓΥ ,  ΜΠΑΜΠΗΣ,  Γ ΙΑ  ΤΑ  ΥΠΕΡΟΧΑ
Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Υ  Ζ Η Σ Α Μ Ε  Μ Α Ζ ΙΧ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Υ  Ζ Η Σ Α Μ Ε  Μ Α Ζ Ι
Μ Ο Υ  Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Ε Σ  Τ Η  Ζ Ω Η  Μ Ο ΥΜ Ο Υ  Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Ε Σ  Τ Η  Ζ Ω Η  Μ Ο Υ
Κ Α Ι  Θ Α  Ξ Α Ν Α Β Ρ Ε Θ Ο Υ Μ ΕΚ Α Ι  Θ Α  Ξ Α Ν Α Β Ρ Ε Θ Ο Υ Μ Ε
Υ Π Ε Ρ Ο Χ Ο  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο  Γ Ι Α Τ Ι  Τ Ο  Α Ξ Ι Ζ Ε Ι ΣΥ Π Ε Ρ Ο Χ Ο  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο  Γ Ι Α Τ Ι  Τ Ο  Α Ξ Ι Ζ Ε Ι Σ

Η  Φ Ι Λ Η  Σ Ο ΥΗ  Φ Ι Λ Η  Σ Ο Υ
Μ Α Ρ Ι Α  Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η  -  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ ΗΜ Α Ρ Ι Α  Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η  -  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η

Αποχαιρετιστήριο
Σημείωμα

της συναδέλφισσας
Μαρίας Μαστοράκη

- Βογιατζή
στην εκλιπούσα 

φίλη της
συναδέλφισσα 

Ρίτα Αντωνοπούλου
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Ε π ι σ τ ο λ ή  τ η ς  π α ρ ά τ α ξ η ς  
« Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Μ Ι Α  

Ν Ε Α  Π Ο Ρ Ε Ι Α  Σ Τ Ο Ν  Σ Σ Ι Λ Τ Ε »
π ρ ο ς  τ η ν  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  δ ι ο ί κ η σ η

Συνάδελφοι,

Τo προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας
ανέλαβε τη διοίκηση έχοντας, μεταξύ άλλων, την υποχρέ-
ωση να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του Συλλό-

γου και των μελών του. Βασική αρχή του συνδικαλισμού, μέσω
της οποίας εξυπηρετείται το συμφέρον του Συλλόγου και την
οποία ασπάζεται πλήρως η νέα διοίκηση, είναι η γόνιμη ανταλ-
λαγή απόψεων ως το θεμέλιο της δημοκρατικής και αποτελε-
σματικής λειτουργίας.
Κάνοντας πράξη αυτήν την πεποίθησή μας, δημοσιεύουμε την
επιστολή της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΣΣΙΛΤΕ» προς την προσωρινή διοίκηση, στην οποία θί-
γονται σημαντικά ζητήματα της λειτουργίας του Συλλόγου,
καθώς και την απάντηση της προσωρινής διοίκησης σε καθένα
από αυτά τα θιγόμενα θέματα:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΙΑ  ΜΙΑ  
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΣΙΛΤΕ»

Επιστολή προς την Προσωρινή Διοίκηση  του Συλλόγου
Συνταξιούχων Ιονικής

Συνάδελφοι,
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και στα πλαίσια της  δικα-
στικής εντολής  επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τις θέσεις μας   για
την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων τα οποία έχουν άμεση
προτεραιότητα :
Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων εγγραφής νέων μελών όπως προβλέ-
πεται στο άρθρο 4.2 του καταστατικού αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδι-
κασία πέραν της προσκόμισης εξουσιοδότησης για παρακράτηση
των εισφορών. Δημοσιοποίηση άμεσα σχετικής πρόσκλησης.
Ρύθμιση του ζητήματος της αγωγής για μέλη προηγούμενης Διοίκη-
σης συναινετικά. Να κληθούν οι απομένοντες εναγόμενοι για απο-
κατάσταση της οικονομικής ζημίας σε βάρος του Συλλόγου στο μέτρο
που τους αναλογεί για συμβατική και δεσμευτική αποδοχή χρέους
εξοφλητέου τμηματικά ή ολοσχερώς στην βάση των οφειλών και των
οικονομικών τους δυνατοτήτων. Για τις υπόλοιπες νομικές εκκρεμό-
τητες να συνεχισθούν μόνον όσες αφορούν ασφαλιστικά ή άλλα δι-
καιώματα των μελών.
Άνοιγμα των μέσων επικοινωνίας του Συλλόγου σε θέσεις και από-
ψεις παρατάξεων και συναδέλφων χωρίς καμία εξαίρεση με προ-
ώθηση του διαλόγου για τα ανοιχτά προβλήματα και ιδιαίτερα εκείνο
της επικουρικής μας σύνταξης. Σύσταση προσωρινής συνταχτικής
επιτροπής για την Εφημερίδα και μέριμνα για αναβάθμιση του πε-
ριεχομένου με παράλληλη  περιστολή του κόστους έκδοσης.
Άτυπη συγκρότηση επιτροπής για επεξεργασία προτάσεων τροπο-
ποίησης  του καταστατικού με ευρύτερη και ανοιχτή συμμετοχή.
Παρακαλούμε  για την εξέταση  και υλοποίηση των προτάσεών μας
και ανάρτηση της επιστολής  στην  ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Για την Συντονιστική Επιτροπή

Γιάννης Νοταράς  ,  Δημ.Παναγώτου  ,  Κατερίνα Φίτρου

Αθήνα  27/7/2020

Ακολουθεί η απάντηση του διοικητικού
συμβουλίου της προσωρινής διοίκησης
του Συλλόγου μας: 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την από 27.7.2020 επιστολή σας και τις
προτάσεις που περιέχονται σε αυτήν. Είναι πάγια πεποίθησή μας ότι η γό-
νιμη ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία είναι το θεμέλιο της δημοκρα-
τικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συλλόγου.
Όπως βέβαια γνωρίζετε εμείς αποτελούμε την διορισμένη δικαστικά προ-
σωρινή διοίκηση του Συλλόγου και ως εκ τούτου οι αρμοδιότητές μας πε-
ριορίζονται μόνο στη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν
επείγοντα χαρακτήρα. Την δικαστική εντολή που μας δόθηκε την σεβόμαστε
και την τηρούμε απαρέγκλιτα με μοναδικό γνώμονα των αποφάσεων και
των ενεργειών μας το συμφέρον του Συλλόγου και όλων των μελών του.
Με την επιστολή σας θίγετε σοβαρά θέματα και κάνετε προτάσεις με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον. Εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε να σας επισημά-
νουμε τα εξής :
Γνωρίζετε πως η πιστή τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού του Συλλό-
γου είναι για εμάς πρωταρχική υποχρέωση για όλα τα θέματα και ασφαλώς
και για το θέμα της εγγραφής στον Σύλλογο όλων των συνταξιούχων της
πρώην Ιονικής. Υπάρχει, εξάλλου, τελεσίδικη δικαστική κρίση για το ζήτημα
αυτό.
Η αγωγή του Συλλόγου κατά των μελών της παλαιότερης διοίκησης, από
την οποία το προηγούμενο ΔΣ είχε αδικαιολόγητα παραιτηθεί, ήταν ο λόγος
του διορισμού μας. Για την διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων του
Συλλόγου είχαμε υποχρέωση να ασκήσουμε εκ νέου την αγωγή το αργό-
τερο ως τις 28.8.2020, προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις του
Συλλόγου. Αυτό ακριβώς πράξαμε κι έτσι η αγωγή ασκήθηκε εκ νέου. Η πι-
θανότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, την οποία εσείς προτεί-
νετε, θα εξεταστεί στα πλαίσια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, που
πλέον, σύμφωνα με το νέο νόμο είναι υποχρεωτική. Θα έχουμε τότε την ευ-
καιρία να συζητήσουμε κάθε πιθανό τρόπο συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς και αποφυγής της μακροχρόνιας δικαστικής διαδικασίας με γνώ-
μονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του Συλλόγου και όλων των μελών του.
Η προώθηση του διαλόγου και της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων αποτελεί
πάγια θέση μας και πρακτική μας. Τα θέματα όμως που αφορούν την Εφη-
μερίδα του Συλλόγου πιστεύουμε ότι εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της
προσωρινής διοίκησης, καθώς δεν αποτελούν επείγοντα ζητήματα που δεν
επιδέχονται αναβολή. Ελπίζουμε ότι οι ενδιαφέρουσες προτάσεις σας θα
συζητηθούν στο μέλλον από τη διοίκηση του Συλλόγου που θα αναδειχθεί
στις επόμενες εκλογές.
Τέλος, η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου, που θα συμφωνή-
σουμε ότι είναι απολύτως αναγκαία, επίσης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές
μας, ως προσωρινή διοίκηση. Και για αυτό το θέμα θα εκφράσουμε την ελ-
πίδα η επόμενη εκλεγμένη διοίκηση να το διαχειριστεί με διαδικασίες δη-
μοκρατικές και ανοιχτές.
Κλείνοντας, θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την πρωτοβου-
λία σας και το ενεργό ενδιαφέρον σας. Ως προσωρινή διοίκηση θα προ-
σπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διαχειριστούμε τα τρέχοντα
επείγοντα θέματα του συλλόγου με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και αμε-
ροληψία, προκειμένου ο Σύλλογος να επανέλθει το συντομότερο στην ομα-
λότητα, έτσι ώστε  η επόμενη εκλεγμένη διοίκηση να φροντίσει για όλα τα
θέματα που θίγετε.

Ο Πρόεδρος                    Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας        Μαρία Φιλιπποπούλου

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου μας για
το ειλικρινές ενδιαφέρον τους. Ως προσωρινή διοίκηση – και με
τους περιορισμούς που ενέχει η ιδιότητα αυτή – θα προσπαθή-
σουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα τρέχοντα
και επείγοντα θέματα του Συλλόγου, αλλά και να συμβάλουμε
στη δημοκρατική του λειτουργία.



Σελίδα 5Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Την Παρασκευή 02/10/20 εκδικάστηκε η αναίρεση του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ και του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank του κ. Γκιάτη
κατά της Εφετειακής απόφασης που ακύρωσε την καταστρο-

φική τροποποίηση του καταστατικού του επικουρικού μας ταμείου
του 2015.
Τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε εκκινήσει ο Σύλλογος Συνταξιούχων
Εθνοκάρτας, μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιο-
νικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» που είχε ασκήσει εξ αρχής
παρέμβαση και συμμετείχε στη δίκη. Ωστόσο, μετά την πρωτόδικη
απόφαση που ακύρωνε την καταστροφική τροποποίηση του κατα-
στατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στο Εφετείο έκανε πρόσθεση παρέμβαση
και ο Σύλλογός μας.
Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μας στην από 25/9/20 συνε-
δρίαση, έλαβε την απόφαση να κάνει πρόσθετη παρέμβαση στη δια-
δικασία της 02/10/20 και έχει ήδη αναθέσει στη νομική μας
συνεργάτιδα κ. Αγγελική Καίσαρη την εκπροσώπηση του Συλλόγου
μας, καθόσον η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επιμένει στη στείρα στάση
της και μετά την απόρριψη της έφεσής της, κατέθεσε αίτηση αναίρε-
σης της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο.
Ωστόσο, επειδή λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα συ-
ναδέλφων που βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με αυτή τη διαδικα-

σία, σπεύδουμε να διευκρινίσουμε ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει οι-
κονομικό αντικείμενο, δεν αφορά άμεση επιστροφή αναδρομικών και
δεν θα έχει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, στην εφημερίδα του Συλλόγου μας «Ο Συνταξιούχος
της Ιονικής» (Φύλλο 95 Μάιος – Ιούνιος 2020) υπάρχει δημοσί-
ευμα στο οποίο παρουσιάζεται ανακριβώς ότι η εκκρεμής δίκη
αφορά την «…καταβολή αναδρομικών διαφορών για το διάστημα
2015 – 2018, κατά μέσο όρο 5.000 και πλέον ευρώ…». Το δημο-
σίευμα αυτό καλλιέργησε προσδοκίες για άμεση είσπραξη αναδρο-
μικών, εφόσον δικαιωθούμε από τον Άρειο Πάγο.
Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι οι νομικοί
μας συνεργάτες μας έχουν εξηγήσει ότι η δίκη στον Άρειο Πάγο
αφορά το κύρος της τροποποίησης του καταστατικού και δεν έχει
άμεσο οικονομικό αντικείμενο.
Σύμφωνα με τις αρχές που πρεσβεύει η προσωρινή διοίκηση, είμα-
στε υποχρεωμένοι να σας γνωστοποιήσουμε την πραγματικότητα
και να μην καλλιεργούμε και συντηρούμε ψευδαισθήσεις και να είστε
σίγουροι ότι όσο θα βρισκόμαστε στη διοίκηση του Συλλόγου θα κά-
νουμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, το καλύτερο δυνατόν για
τις επικουρικές μας συντάξεις, μακριά από λαϊκισμούς και αποπρο-
σανατολιστικές μεθοδεύσεις.

Στις 02/10/20 εκδικάστηκε στον Άρειο Πάγο η αναίρεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και
του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank του κ. Γκιάτη κατά της Εφετειακής

απόφασης που ακύρωσε την τροποποίηση του καταστατικού του 2015 
Η υπόθεση δεν έχει  ο ικονομικό αντ ικε ίμενο  

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κάθε χρόνο ζητά ορισμένα στοιχεία και έγγραφα
από τα ασφαλισμένα μέλη του για τη συνέχιση της επικουρι-
κής τους σύνταξης. Επιτέλους φέτος, σε αντίθεση με τα

προηγούμενα χρόνια, στη σχετική επιστολή που απέστειλε στα
ασφαλισμένα μέλη του, ζητά μόνο την επισυναπτόμενη στην
επιστολή υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή θα
πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται, να θεωρήσετε
το γνήσιο της υπογραφής σας από αρμόδια Δημόσια Αρχή και να
την αποστείλετε ταχυδρομικά, αποκλειστικά, λόγω των μέτρων δη-
μόσιας υγείας, αλλά και του φόρτου εργασίας του ταμείου.
Για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας μπορείτε να επι-
σκέπτεστε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή. Τα ΚΕΠ αυτό το διάστημα λει-
τουργούν αποκλειστικά με ραντεβού.
Η αρχική προθεσμία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης ήταν αρ-
χικά η 31/1/2021, αλλά λόγω της συνεχιζόμενης καραντίνας και της
δυσκολίας μετακινήσεων και διεκπεραιώσεως των εργασιών, δόθηκε
παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και ελπίζουμε, εφόσον
συνεχιστούν τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, να μεταφερ-
θεί η καταληκτική ημερομηνία αποστολής ακόμα πιο μετά. 
Το Ταμείο αναφέρει ότι θα γίνουν εκτεταμένοι δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι φορολογικών στοιχείων σε συνδυασμό με τα ιστορικά στοιχεία
για την επαλήθευση των στοιχείων και για μάλιστα ζητά στην εξου-
σιοδότηση την παροχή συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργα-

σία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων μελών.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι αρχής γενομένης από τη φετινή χρο-
νιά που το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποφάσισε να ζητήσει μόνο μία υπεύ-
θυνη δήλωση από τα ασφαλισμένα μέλη του, είναι μία καλή
ευκαιρία ώστε να κρατήσει την ισχύ αυτής της δήλωσης και να
αποφεύγεται η ετήσια ταλαιπωρία των ασφαλισμένων (ιδιαιτέ-
ρως των γηραιότερων), οι οποίοι βέβαια θα είναι υποχρεωμένοι
να ενημερώνουν το Ταμείο σε κάθε αλλαγή των στοιχείων τους.

Υ.Γ. Να σημειωθεί ότι ενώ το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην επιστολή του αναφέρει
ότι μπορεί η υπεύθυνη δήλωση να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστο-
σελίδας www.gov.gr, δεν φρόντισε να έχει διαθέσιμο το κείμενο που
θα πρέπει να συμπληρωθεί.

Μόνο μία υπεύθυνη δήλωση ζητά φέτος το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη 
συνέχιση της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων μελών του

Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει στον κάτωθι
σύνδεσμο :

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathe-
merinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ek-
dose-upeuthunes-deloses

ακολουθώντας βήμα-βήμα τα στάδια για την έκδοση της
υπεύθυνης δήλωσης. Όσοι επιλέξετε την έκδοση ηλεκτρονι-
κής υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να την αποστείλετε στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είτε με e-mail είτε ταχυδρομικά.
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Όπως, γνωρίζετε η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μας έχει διο-
ριστεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών από τις 30/6/20. Σας έχουμε
ενημερώσει ότι η μετάβαση από την απελθούσα στη νέα, διορι-

σμένη, προσωρινή διοίκηση έγινε με περιπετειώδη τρόπο, λόγω της άρνη-
σης της απελθούσας διοίκησης να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα και
τις επιταγές της δικαιοσύνης.
Μετά από συνεχείς, αποτυχημένες δικαστικές απόπειρες της απελθούσας
διοίκησης (βλ. σελ. 2 του παρόντος), εν τέλει αποφάσισαν να αποδεχτούν
τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να μας παραδώσουν το Σύλλογο μόλις
στις 17/7/20.
Όλο το διάστημα αυτό το Προεδρείο της απελθούσης διοίκησης δεν είχε
παραδώσει τα γραφεία, τα στοιχεία και τα έγγραφα του Συλλόγου μας στην
προσωρινή διοίκησή του, παρά τα επανειλημμένα εξώδικα των μελών της
προσωρινής διοίκησης για συμμόρφωση με τις αποφάσεις της δικαιοσύ-
νης.
Μετά την οριστική απόρριψη της αίτησης ανάκλησης του διορισμού της
προσωρινής διοίκησης και αφού κατατέθηκαν ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα
(!), αποφάσισαν εν τέλει να παραδώσουν το Σύλλογο. Δυστυχώς βέβαια, η
παράδοση έγινε εν μέσω προπηλακισμών και ύβρεων του απελθόντος

Προέδρου κ. Κολλάτου. Λόγω του κλίμα-
τος έντασης που προκάλεσε η συμπερι-
φορά του κ. Κολλάτου, η διαδικασία της
παράδοσης είχε επισπευθεί, με αποτέ-
λεσμα η νέα διοίκηση να παραλάβει με
επιφύλαξη.
Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ
είχε γίνει αγορά από την απελθούσα δι-
οίκηση ενός λάπτοπ, ενός έγχρωμου
εκτυπωτή και ενός ακόμα θερμαντικού σώματος, αυτά δεν έχουν βρεθεί στο
Σύλλογό μας.
Ιδιαίτερα για το λάπτοπ, ο κ. Κολλάτος είχε επανειλημμένα αναφέρει επί της
προεδρίας του ότι το διατηρούσε στην οικία του για λόγους προετοιμασίας
της εφημερίδας του Συλλόγου, ωστόσο δεν το παρέδωσε ποτέ ως όφειλε,
αφού βέβαια αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου που έχει αγορα-
στεί με τις εισφορές των μελών του.
Ο Σύλλογός μας του απέστειλε το κάτωθι από 18/9/20 εξώδικο προκειμένου
να επιστρέψει τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου που έχει στην κατοχή
του, αλλά έκτοτε τηρεί σιγήν ιχθύος:

Διαμαρτυρία και  Πρόσκληση
Του σωματείου «Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης
Ελλάδος» (ΣΣΙΛΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 38),
όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο από την προσωρινή διοίκηση που
διορίστηκε με την από 11.6.2020 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρω-
τοδικών Αθηνών.

Προς
Τον Γεώργιο Κολλάτο, κάτοικο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ως Πρόεδρο του έως
τις 29.6.2020 ΔΣ του σωματείου «Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής
Τραπέζης Ελλάδος» (ΣΣΙΛΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου
38).

Όπως γνωρίζετε με την από 11.6.2020 προσωρινή διαταγή της Προέδρου
Πρωτοδικών Αθηνών διορίστηκε από 30.6.2020 προσωρινή διοίκηση στον
ΣΣΙΛΤΕ, ο οποίος πλέον εκπροσωπείται νόμιμα δι’ αυτής. Η προσωρινή διοί-
κηση συγκροτήθηκε στις 30.6.2020 σε σώμα εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον κ.
Νικόλαο Κάβουρα, ως Γενική Γραμματέα την κα Μαρία Φιλιπποπούλου και
ως Ταμία τον κο Γεώργιο Παπανδρέου.
Κατόπιν της απόρριψης των διαδοχικών αιτήσεών σας για ανάκληση της ως
άνω προσωρινής διαταγής και μετά από την αποστολή δύο εξωδίκων προ-
σκλήσεων των μελών της προσωρινής διοίκησης για την παράδοση του Συλ-
λόγου και την κατάθεση στη συνέχεια σχετικής αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 εσείς, ως πρώην Πρόεδρος του ΔΣ
του ΣΣΙΛΤΕ μαζί με τον πρώην Γεν. Γραμματέα και τον πρώην Ταμία του Συλ-
λόγου παραδώσατε στην διορισθείσα προσωρινή διοίκηση τα γραφεία του
Συλλόγου. Για την παράδοση συντάχθηκε σχετικό Πρωτόκολλο παράδοσης
– παραλαβής, στο οποίο περιγράφηκαν όλα όσα παραδώσατε 2 στην προ-
σωρινή διοίκηση. Το Προεδρείο της προσωρινής διοίκησης που παρέλαβε
διατύπωσε, στο πρωτόκολλο αυτό, σειρά επιφυλάξεων. Μεταξύ άλλων επι-
φυλαχθήκαμε «να πραγματοποιήσουμε έλεγχο με βάση το μητρώο των πα-
γίων του Συλλόγου και τα οικονομικά παραστατικά για το εάν μας
παραδόθηκαν όλα τα πάγια στοιχεία (έπιπλα, εξοπλισμός κλπ) του Συλλόγου
ή αν υπάρχουν ελλείψεις.» Επιφυλαχθήκαμε δε ειδικότερα «για ένα Laptop
που σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ανήκει στο Σύλλογο και δεν παραδόθηκε
σήμερα.». Θα σας υπενθυμίσουμε ότι κατά την παράδοση των γραφείων του
Συλλόγου σας επισημάναμε το Laptop που θυμόμασταν ότι είχε αγοράσει ο
Σύλλογος και ζητήσαμε να μας το παραδώσετε, πλην όμως εσείς απαντήσατε

ότι δεν γνωρίζετε να υπάρχει Laptop.
Μετά την παραλαβή των γραφείων του Συλλόγου ξεκινήσαμε τον ως άνω
έλεγχο και διαπιστώσαμε ότι στις 4.1.2016 αγοράστηκε από τον Σύλλογο ένα
Laptop (DELL INSPIRON 3552.3552-9449 SN:21RVM52) και ένας έγχρωμος
εκτυπωτής (OKI C301DN SN:AK59003509). Το τίμημα για την αγορά τους κα-
ταβλήθηκε σε δόσεις από τον Σύλλογο, σύμφωνα με τις οικονομικές κατα-
στάσεις του Συλλόγου. Όπως δε αναφέρεται στα πρακτικά του ΔΣ, το ως άνω
Laptop παραδόθηκε σε εσάς προσωπικά, ως Πρόεδρο του Συλλόγου, προ-
κειμένου να εξυπηρετείστε κατά τη συγγραφή των άρθρων της εφημερίδας
του Συλλόγου.
Το παραπάνω Laptop και ο έγχρωμος εκτυπωτής που ανήκουν στον Σύλλογο
και βρίσκονταν στην κατοχή σας δεν μας παραδόθηκαν στις 17.7.2020 μαζί
με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
Παράλληλα κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε – και συνεχίζουμε να
πραγματοποιούμε – διαπιστώσαμε ότι στις 31.12.2016 αγοράστηκαν από
τον Σύλλογο δύο (2) ηλεκτρικές σόμπες (QUARTZ TCQH89F 2400W). Στις
17.7.2020 μας παραδώσατε ένα (1) θερμαντικό σώμα – σόμπα, όπως ρητά 3
αναφέρεται και στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, αντί των
δύο (2) που ανήκουν στον Σύλλογο.
Για την παραπάνω συμπεριφορά σας και την χωρίς νόμιμο λόγο παρακρά-
τηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου διαμαρτυρόμαστε
έντονα. Σας καλούμε λοιπόν να μας παραδώσετε μέσα σε προθεσμία 3 ημε-
ρών από την παραλαβή της παρούσας το παραπάνω Laptop, τον έγχρωμο
εκτυπωτή και τη δεύτερη σόμπα που ανήκουν στον Σύλλογο.
Επιφυλασσόμαστε εξάλλου ρητά για την αναζήτηση κάθε άλλου περιουσια-
κού στοιχείου του Συλλόγου που τυχόν διαπιστώσουμε, με την ολοκλήρωση
του ελέγχου, ότι δεν μας έχει παραδοθεί. Τέλος, επαναλαμβάνουμε όλες τις
επιφυλάξεις που διατυπώσαμε στο από 17.7.2020 πρωτόκολλο παράδοσης
– παραλαβής.
Παρακαλείται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει τούτο το
έγγραφο σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις όπου απευθύνεται προς
γνώση και για τα νόμιμα αποτελέσματα και να το αντιγράψει στην έκθεση
επίδοσης που θα συντάξει. 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Για τον Σύλλογο

Ο Πρόεδρος                       Η Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Κάβουρας           Μαρία Φιλιπποπούλου

Δυστυχώς ο κ. Κολλάτος ακόμα δεν έχει παραδώσει τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Μετά από
την εξώδικη πρόσκλησή μας, το σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, τώρα τον καλούμε και μέσα
από την εφημερίδα του Συλλόγου μας να συμμορφωθεί με τη νομιμότητα και να παραδώσει στην προσωρινή διοίκηση
τα ως άνω αντικείμενα που αποτελούν περιουσία του Συλλόγου μας και είναι άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία του,
αφού βεβαίως θεωρούμε ανεπίτρεπτο να χρειαστεί να καταφύγουμε στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα αυτονόητα!

Εξώδικη πρόσκληση προς τον κ. Κολλάτο να παραδώσει περιουσιακά
στοιχεία του Συλλόγου που κρατά παράνομα στην κατοχή του
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Στον ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του 2020, αναπρο-
σαρμόζονται προς τα πάνω τα ποσοστά υπολογισμού των συντά-
ξεων με περισσότερα από 30 μέχρι 44 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο επανυπολογισμός που πρέπει να γίνει σε
αυτές τις συντάξεις θα διεκπεραιωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021
και βεβαίως θα οδηγήσει σε αυξήσεις στους ασφαλισμένους με περισσό-
τερα από 30 έτη ασφάλισης, αλλά και απόδοση αναδρομικών από τότε που
έχουν ισχύ τα νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης), δηλαδή από
Οκτώβριο 2019.
Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο επανυπολογισμός θα γίνει σε δύο
φάσεις. Κατά την πρώτη, θα γίνει ο επανυπολογισμός των νέων συνταξι-
ούχων, οι οποίοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του Ν4387/2016 (από
13.5.2016). Κατά τη δεύτερη, θα γίνει ο επανυπολογισμός των παλαιών
συνταξιούχων, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις προ του
Ν4387/2016 (μέχρι 12/5/2016).
Να σημειωθεί ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/10/20 και μετά, η σύνταξή
τους υπολογίζεται απ’ευθείας με τα νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλή-
ρωσης) και επομένως δεν τους αφορά αυτός ο επανυπολογισμός.
Στους νέους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, το σύ-
νολο του ποσού της αύξησης που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό
θα προστεθεί άμεσα στη σύνταξή τους, ενώ θα τους αποδοθούν άμεσα και
τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019.
Στους παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, το
συνολικό ποσό της προκύπτουσας αύξησης θα αποδοθεί σε πέντε ισόπο-
σες ετήσιες δόσεις. Αντίστοιχα, τα αναδρομικά που θα προκύψουν και θα
αποδοθούν, θα αφορούν τους μήνες της πρώτης δόσης, δηλαδή το 1/5 της
αύξησης.
Τα νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης) που αφορούν τις κλίμακες
των ετών ασφάλισης μέχρι 30/9/19 και μετά από 1/10/19 παρουσιάζονται
στους παρακάτω πίνακες :

Ωστόσο, η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου μας, συναδέλφισσα
Μαρία Φιλιπποπούλου επεξεργάστηκε τα στοιχεία και επιμελήθηκε
έναν πίνακα, στον οποίο απεικονίζονται οι διαφορές που προκύπτουν
ανά έτος στο ποσοστό υπολογισμού (αναπλήρωσης), ανάλογα με τα έτη
ασφάλισης, καθώς και δύο παραδείγματα από κάθε κατηγορία (νέοι και
παλαιοί συνταξιούχοι) για την καλύτερη ενημέρωσή σας:

*Παρατηρούμε ότι πράγματι από το 30ό μέχρι το 40ό έτος με τα νέα πο-
σοστά, προκύπτει μία αύξηση στα ποσοστά υπολογισμού 7,21%. Από το
41ο έως και το 44ο έτος φθίνει η απόδοση των ποσοστών, ενώ από το
45ο έτος μάλιστα σημειώνεται και μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα
ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κλίμακας ετών Κλίμακας ετών 

Από Έως Ποσοστό Αναπλήρωσης Από Έως Ποσοστό Αναπλήρωσης 

0 15 0,77 % 0 15 0,77 % 

15,01 18 0,84 % 15,01 18 0,84 % 

18,01 21 0,90 % 18,01 21 0,90 % 

21,01 24 0,96 % 21,01 24 0,96 % 

24,01 27 1,03 % 24,01 27 1,03 % 

27,01 30 1,21 % 27,01 30 1,21 % 

30,01 33 1,42 % 30,01 33 1,98 % 

33,01 36 1,59 % 33,01 36 2,50 % 

36,01 39 1,80 % 36,01 40 2,55 % 

39,01 42+ 2,00 % 40,01+ 
 

0,50 % 
   

45,01 1+ 
 

2,00 % 

  
 

ΕΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΔΙΑΦΟΡΑ % 

31 27,94 % 28,50 % + 0,56 % 

32 29,36 % 30,48 % + 1,12 % 

33 30,78 % 32,46 % + 1,68 % 

34 32,37 % 34,96 % + 2,59 % 

35 33,96 % 37,46 % + 3,50 % 

36 35,55 % 39,96 % + 4,41 % 

37 37,35 % 42,51 % + 5,16 % 

38 39,15 % 45,06 % + 5,91 % 

39 40,95 % 47,61 % + 6,66 % 

40 42,95 % 50,16 % + 7,21 % 

41 44,95 % 50,66 % + 5,71 % 

42 46,95 % 51,16 % + 4,21 % 

43 48,95 % 51,66 % + 2,71 % 

44 50,95 % 52,16 % + 1,21 % 

45 52,95 % 52,66 % - 0,29 % 

46 54,95 % 54,66 % - 0,29 % 

47 56,95 % 56,66 % - 0,29 % 

48 58,95 % 58,66 % - 0,29 % 

49 60,95 % 60,66 % - 0,29 % 

50 62,95 % 62,66 % - 0,29 % 

 

Το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους και σε δύο
φάσεις ο επανυπολογισμός των συντάξεων
σύμφωνα με τον Ν4670/2020 για τους συνταξι-
ούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.
Για νέο συνταξιούχο που συνταξιοδοτήθηκε μετά τις 13/5/2016 με
συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης,
η διαφορά ποσοστού υπολογισμού σύμφωνα με τον ως άνω πί-
νακα που επιμελήθηκε η Γραμματέας του Συλλόγου μας για τα 35
έτη ασφάλισης είναι 3,5 %.
Επομένως 2.000 ευρώ Χ 3,5 % = 70 ευρώ.
Προκύπτει μία αύξηση 70 ευρώ, η οποία θα του αποδοθεί άμεσα
στη μικτή του σύνταξη, ενώ θα λάβει και αναδρομικά 980 ευρώ
(ήτοι 14 μήνες Χ 70 ευρώ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.
Για παλαιό συνταξιούχο που συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13/5/2016 με
συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ (το ποσό που αναφέρεται στη δεύτερη
σελίδα του εκκαθαριστικού σημειώματος της επανυπολογισμένης
σύνταξης του Ιανουαρίου 2019) και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης,
η διαφορά ποσοστού υπολογισμού σύμφωνα με τον ως άνω πί-
νακα που επιμελήθηκε η Γραμματέας του Συλλόγου μας για τα 35 έτη
ασφάλισης είναι 3,5 %.
Επομένως 2.000 ευρώ Χ 3,5 % = 70 ευρώ.
Προκύπτει αύξηση 70 ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί σε 5 ισόποσα
τμήματα που θα αποδίδονται ανά έτος και συνεπώς θα λαμβάνει
αύξηση στη σύνταξή του 14 ευρώ κάθε χρόνο για πέντε χρόνια. Αντί-
στοιχα, τα αναδρομικά που θα λάβει θα αφορούν το πρώτο έτος και
επομένως θα ανέρχονται σε 196 ευρώ (14 μήνες Χ 14 ευρώ).

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α
(όλα τα ποσά που αναφέρονται είναι ΜΙΚΤΑ) :
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Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ω Ν  
Μη νόμιμες οι περικοπές των συντάξεων των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για το
χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016, σύμφωνα με το ΣτΕ
Το χρονικό της πίστωσης των αναδρομικών σε δύο φάσεις
Οι ενέργειες της διοίκησης του Συλλόγου μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων
των μελών μας

Μετά από μία παραφιλολογία που κράτησε μερικές εβδομάδες, εν τέλει τα αναδρομικά
των 11 μηνών (χωρίς τόκους και δώρα) πιστώθηκαν στους δικαιούχους μαζί με τις κύ-
ριες συντάξεις του Νοεμβρίου σε ημερομηνίες στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 
Η πίστωση έγινε με χωριστό κωδικό προκειμένου να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι ακριβώς
ποιο ποσό εισέπραξαν από τα αναδρομικά, το οποίο είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, δε
δεσμεύεται και δε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και άλλες οφειλές, αλλά είναι φο-
ρολογητέο, ενώ του είχαν ήδη επιβληθεί οι νόμιμες κρατήσεις 6% υπέρ κλάδου υγείας.
Αμέσως μετά την πίστωση των αναδρομικών στα τέλη Οκτωβρίου ήμασταν σε συνεχή
επικοινωνία με τους συναδέλφους μας και τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και πα-
ρατηρήσαμε ότι υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις:

Στους συναδέλφους που αποχώρησαν με την εθελούσια έξοδο του 2014, οι οποίοι•
το διάστημα του επίμαχου 11μηνου ελάμβαναν προκαταβολή έναντι σύνταξης και
επομένως οι μειώσεις που γίνονταν εκείνο το διάστημα ήταν ελάχιστες. Ωστόσο,
μετά την έκδοση της οριστικής σύνταξης έγινε εκκαθάριση με την απόδοση των
αναδρομικών των παραπάνω μηνών στα οποία έγιναν οι ανάλογες κρατήσεις και
δεν αποδόθηκαν στις πιστώσεις των αναδρομικών στα τέλη Οκτωβρίου. Το σχετικό
από 16/10/20 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
για αυτήν την κατηγορία συναδέλφων ανέφερε ότι : «Στις ειδικές περιπτώσεις
συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά
ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου
2016, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστρα-
φούν στο σύνολό τους, στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους,
στους δικαιούχους». 

Στους συναδέλφους που τροποποιήθηκε η απόφαση συνταξιοδότησής τους (π.χ.•
διόρθωση βαθμού, άρση πλαφόν, επιδόματα τέκνων ή γάμου κ.ά.). Στα αναδρομικά
της σύνταξης που έλαβαν μετά την τροποποίηση της συνταξιοδότησής τους έχουν
υπολογιστεί οι κρατήσεις του ενδεκαμήνου των Ν4093/2012 και Ν4051/2012, αλλά
δεν τους αποδόθηκαν στην πρώτη πίστωση των αναδρομικών στα τέλη Οκτωβρίου.

*Μετά την πρώτη πίστωση των αναδρομικών ο ΕΦΚΑ δημιούργησε ειδική εφαρμογή
στην ιστοσελίδα του (efka.gov.gr) μέσω της οποίας μπορούσαν οι δικαιούχοι να εκτυ-
πώσουν το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων, σύμφωνα με τον
υπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Επιστολή προς το ΤΑΠΙΛΤ για τη διόρθωση 
των σφαλμάτων της πρώτης πίστωσης

Μετά από τη διαπίστωση των σφαλμάτων και των παραλείψεων της πίστωσης των ανα-
δρομικών στα τέλη Οκτωβρίου, ο Σύλλογός μας κινητοποιήθηκε άμεσα και απέστειλε
την ακόλουθη επιστολή προς τα Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕΦΚΑ), στην
οποία επισημαίναμε αυτά τα σφάλματα, ζητώντας την άμεση διόρθωσή τους και τον
ενδεδειγμένο τρόπο αναζήτησης της διόρθωσης αυτών των σφαλμάτων:

Εν συνεχεία, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, η Κυβέρνηση διαμήνυσε ότι θα πιστώ-
νονταν τα αναδρομικά στους δικαιούχους που είτε δεν είχαν λάβει καθόλου είτε είχαν
λάβει μέρος αυτών με την πρώτη πίστωση.                         (συνέχεια σελ.9 --->)

Ηπροσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μας επεξεργάστηκε με πλήρη υπευθυνότητα και εγκυρότητα από την πρώτη στιγμή
το μείζον θέμα των αναδρομικών που εξελίχθηκε από το καλοκαίρι, μετά από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ
που έκρινε μη νόμιμες τις περικοπές των συντάξεων των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό

διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016 και ουσιαστικά επιδίκασε αναδρομικά για αυτό το διάστημα.
Ο Σύλλογός μας παρακολούθησε την εξέλιξη του θέματος με συνεχή ενημερωτικά δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα μας, από τη
δημοσιοποίηση της ως άνω απόφασης και την εξαγγελία της κυβέρνησης για την εφάπαξ καταβολή (άνευ τόκων και δώρων)
11 μηνών αναδρομικών, μέχρι την πρώτη και εν τέλει τη δεύτερη (μετά από τις αρχικές παραλείψεις) πίστωση των αναδρομι-
κών, ενώ παράλληλα σας αναλύσαμε όλες τις πτυχές του θέματος και προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες προς όλες τις
πλευρές για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών μας. 

* Διευκρινίζουμε ότι τα αναδρομικά αυτά αφορούσαν τους συναδέλφους που λαμβάνουν κύρια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ και επομένως τους
είχαν γίνει μνημονιακές περικοπές των νόμων αυτών. Οι συνάδελφοι που λαμβάνουν σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ δεν έλαβαν ορθώς αυτά τα
αναδρομικά (επειδή δεν τους είχαν γίνει οι συγκεκριμένες κρατήσεις) και διεκδικούν μόνο τα δώρα που αφορούν αυτό το διάστημα (τα οποία δυ-
στυχώς δεν κατεβλήθησαν).

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕΦΚΑ)   

Θέμα : Διόρθωση των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στην πίστωση των
αναδρομικών των Ν4051/2012 και 4093/2012

Κυρίες-οι,

Μετά από την πίστωση των αναδρομικών των Ν4051/2012 και 4093/2012 και
στους συνταξιούχους μέλη του Συλλόγου μας για το ενδεκάμηνο (Ιούνιος 2015
έως Μάιος 2016), πολλοί συνάδελφοί μας επικοινώνησαν μαζί μας και πράγ-
ματι παρατηρήσαμε μία σειρά από σφάλματα:

- Πολλοί συνάδελφοί μας μέλη του Συλλόγου μας που για οποιοδήποτε λόγο
τροποποιήθηκε η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους, όπως π.χ. ανα-
προσαρμογή από διόρθωση βαθμού, άρση πλαφόν, επιδόματα κ.λπ., είδαν
στους λογαριασμούς τους μικρότερα ποσά αναδρομικών από όσα είχαν υπο-
λογίσει και δικαιούνταν, καθόσον φαίνεται ότι δεν αποδόθηκαν οι κρατήσεις
που είχαν γίνει στα αναδρομικά που είχαν λάβει μετά την τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής τους απόφασης.

Για αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων μας και προκειμένου να μη χρει-
αστεί να υποβάλουν μαζικά ενστάσεις, σας καλούμε να εξετάσετε τα αρχεία
σας και να διορθώσετε το σφάλμα αυτό, αποδίδοντάς τους άμεσα τα ανα-
δρομικά που δικαιούνται.

Σε κάθε περίπτωση ζητάμε διευκρινίσεις αν θα πρέπει να αναμένουμε τις δικές
σας ενέργειες για τη διόρθωση του σφάλματος, ειδάλλως να μας γνωστοποι-
ήσετε τον ενδεδειγμένο τρόπο αναζήτησης της διόρθωσης του σφάλματος.

- Οι συνάδελφοί μας που το επίμαχο ενδεκάμηνο ελάμβαναν έναντι μέχρι την
έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησής τους, έλαβαν είτε μικρό-
τερα είτε καθόλου αναδρομικά ποσά. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από
16/10/20 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, αυτή η κατηγορία συναδέλφων που έλαβαν αναδρομικά ποσά που
αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016,
τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστρα-
φούν στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του έτους. Αναμένουμε συνεπώς τις
ενέργειες προκειμένου να πιστωθεί το σύνολο των αναδρομικών μέχρι τέλους
του έτους σε αυτήν την κατηγορία συναδέλφων.

– Υπήρξαν περιπτώσεις συναδέλφων που διαπίστωσαν σφάλματα στα ποσά
που έλαβαν σε σχέση με αυτά που είχαν υπολογίσει.

Σας ζητάμε να προχωρήσετε σε δικές σας ενέργειες για τη διόρθωση των
σφαλμάτων και βεβαίως σε περίπτωση που δε συμβεί αυτό, να μας γνω-
στοποιήσετε τον ενδεδειγμένο τρόπο αναζήτησης της διόρθωσης των
σφαλμάτων.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                                                Μαρία Φιλιπποπούλου

Πρώτη φάση πίστωσης αναδρομικών μαζί με τις 
συντάξεις Νοεμβρίου, με πολλά σφάλματα και παραλείψεις
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Μετά από τη δεύτερη πίστωση των αναδρομικών με τις συντάξεις Δεκεμβρίου (στα τέλη
Νοεμβρίου) και μετά από επικοινωνία με τα μέλη μας, διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά έγινε
επιστροφή μόνο του Ν4051/2012. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν αποδόθηκαν στους συ-
ναδέλφους που για οποιοδήποτε λόγο είχε γίνει τροποποίηση της απόφασης συνταξιο-
δότησής τους τα αναδρομικά του Ν4093/2012 (σε αυτήν την κατηγορία είχε πράγματι

γίνει η παρακράτηση του εν λόγω νόμου). Ο Σύλλογός μας, μετά από ανάλυση του θέ-
ματος, απέστειλε την κάτωθι επιστολή στους αρμόδιους φορείς των συγχωνευμένων τα-
μείων ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ (πλέον e-ΕΦΚΑ), ζητώντας να διορθωθεί αυτό το σφάλμα και να
αποδοθούν και τα αναδρομικά της μη νόμιμης κράτησης του Ν4093/2012 στους δικαιού-
χους συνταξιούχους μέλη του Συλλόγου μας :

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (πλέον e-ΕΦΚΑ)

Θέμα : Αναδρομικά Ν4093/2012

Κυρίες-οι,

Με την παρούσα θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κατά τη δεύτερη πίστωση
των αναδρομικών που αφορούν τις μη νόμιμες περικοπές των Ν4051/2012 και
Ν4093/2012 του διαστήματος Ιουνίους 2015 – Μαΐου 2016 μαζί με τη σύνταξη του
Δεκεμβρίου, διαπιστώσαμε μέσα από την επικοινωνία με τα μέλη μας ότι επε-
στράφη μόνο η κράτηση του Ν4051/2012.
Ωστόσο, στους συνταξιούχους δικαιοδόχους μέλη του Συλλόγου μας, στους οποί-
ους είχε γίνει τροποποίηση της απόφασης συνταξιοδότησής τους για οποιοδήποτε

λόγο (π.χ. διόρθωση βαθμού, άρση πλαφόν, επιδόματα κ.λπ.), όταν έλαβαν ανα-

δρομικά κατά τη διάρκεια ή μετά από το επίμαχο ενδεκάμηνο λόγω αυτής της
τροποποίησης, τους είχε γίνει και η παρακράτηση του Ν4093/2012 και βεβαίως
κακώς δεν τους αποδόθηκε στην πρόσφατη πίστωση.
Είναι υποχρέωσή σας βεβαίως να προχωρήσετε στις ενδεδειγμένες ενέργειες από
την πλευρά σας για τη διόρθωση αυτού του σφάλματος και να αποδώσετε και
αυτήν τη μη νόμιμη παρακράτηση στους δικαιούχους συνταξιούχους μέλη μας και
θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και
τυχόν απαιτούμενες ενέργειες από τα μέλη μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                                    Μαρία Φιλιπποπούλου

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν στη διόρθωση του αδιαμφισβήτητου αυτού σφάλματος, όπως μας έχουν δια-
βεβαιώσει στις επαφές μας. Μόλις έχουμε κάποιο νέο επί του ζητήματος, θα σας ενημερώσουμε μέσω της ιστοσελίδας και της
εφημερίδας μας αν θα χρειαστεί να αποσταλεί σχετικό αίτημα αυτής της κατηγορίας συναδέλφων προς το Ταμείο (αν και δεν το
πιστεύουμε, καθόσον μας έχουν διαβεβαιώσει ότι η διόρθωση θα υλοποιηθεί).

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  μ ε  τ ο  ν ο μ ι κ ό  σ ύ μ β ο υ λ ο  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  μ ε  τ ο  ν ο μ ι κ ό  σ ύ μ β ο υ λ ο  
κ .  Δ η μ ή τ ρ η  Μ π ο ύ ρ λ οκ .  Δ η μ ή τ ρ η  Μ π ο ύ ρ λ ο
Μετά από την αρχική ανακοίνωση της κυβέρνησης για την πίστωση των αναδρομικών
το καλοκαίρι, είχε επικρατήσει σύγχυση ως προς το τι θα ισχύσει για όσους έχουν ασκή-
σει αγωγές διεκδίκησης των μνημονιακών περικοπών.
Πλέον, είναι σαφές ότι όλοι όσοι έχουν ήδη ασκήσει αγωγές για τις περικοπές στη
σύνταξή τους, καθώς και για τα δώρα και τα επιδόματα αδείας και εφόσον βεβαίως επι-
θυμούν να τις συνεχίσουν, δεν χάνουν καμία αξίωσή τους πέραν των όσων καταβλήθη-
καν για το 11μηνο.
Ο Σύλλογός μας ήταν σε επικοινωνία με τον νομικό σύμβουλο κ. Δημήτρη Μπούρλο,
ο οποίος με απόφαση της απελθούσας διοίκησης είχε αναλάβει τη διεκδίκηση των μνη-
μονιακών περικοπών των συντάξεων, προκειμένου να ενημερωθούμε αφενός μεν αν
έχουν κατατεθεί αγωγές για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αφετέρου δε,
να οργανώσουμε τις ενέργειές μας για τη διεκδίκηση των υπόλοιπων μηνών προ και
μετά του αναφερόμενου 11μήνου. 
Αρχικά, αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή προς τον κ. Μπούρλο, προκειμένου να μας
ενημερώσει για τις διεκδικήσεις όλων των συναδέλφων που προσέφυγαν μέσω του Συλ-
λόγου μας για τις μνημονιακές περικοπές των κύριων συντάξεων, τα επιδόματα αδείας
και τα δώρα μέσω του Συλλόγου μας:

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου μας απάντησε με την κάτωθι επιστολή που σας
παραθέτουμε:

Μετά από τις συνεχείς ερωτήσεις για περαιτέρω διευκρινίσεις που λάβαμε από τα μέλη
μας και σε συνέχεια της άνωθι επιστολής μας και καθώς βέβαια η συμφωνία για τις ομα-
δικές αγωγές και τις διεκδικήσεις είχε γίνει από την απελθούσα διοίκηση, ο Σύλλογός
μας απέστειλε εκ νέου επιστολή στον κ. Μπούρλο, προκειμένου να λάβει απαντήσεις
στις απορίες που είχαν δημιουργηθεί :

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου μας απάντησε με την κάτωθι επιστολή:

Όπως καθίσταται σαφές από την απάντηση του κ. Μπούρλου, θα συνεχιστούν οι διεκ-
δικήσεις με τις αγωγές για όλο το χρονικό διάστημα από το 2012 έως το 2018. Ωστόσο,
το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου δεν προτίθεται να προσφύγει στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτές τις διεκδικήσεις.
Επιπλέον, επειδή αρκετά μέλη ρωτούν αν διεκδικείται μέσω των ομαδικών αγωγών η
εισφορά αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε διαπιστώσει – και μας το έχει επι-
βεβαιώσει ο κ. Μπούρλος – πως δεν έχει συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις μας η
εισφορά αλληλεγγύης.

Επιστολή του Συλλόγου μας στο ΤΑΠΙΛΤ για τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν στη δεύτερη πίστωση των αναδρομικών

13 Οκτωβρίου 2020
Θέμα: ΖΗΤΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Ν. 4093 ΚΑΙ Ν 4051/2012)
Κύριε Μπούρλο,
Έχουμε ενημερωθεί ότι τα ποσά των περικοπών που θα καταβληθούν θα αφορούν το
ενδεκάμηνο 11/6/2015 έως 12/5/2016, θα είναι άτοκα και ακατάσχετα, ενώ με την
καταβολή των εν λόγω ποσών αποσβέννυνται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για ποσά
που αφορούν στις λοιπές περικοπές των συντάξεων, επιδόματα αργίας και εορτών,
προκειμένου για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα 11/6/2015 έως 12/5/2016.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε  για την περαιτέρω πορεία των δικαστικών διαδικα-
σιών που ξεκίνησε μαζί σας με αγωγές των μελών μας ο Σύλλογός μας,  αν θα συνε-
χιστούν οι αγωγές μας, αν χάνονται κάποιες από τις αξιώσεις των
συνταξιούχων-μελών μας και τελικά αν και τι μπορεί ακόμα να διεκδικηθεί και με
ποιο τρόπο.
Επίσης σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συνταξι-
ούχων-μελών μας που άσκησαν μαζί σας την αγωγή μετά και από την καταβολή των
περικοπών του ενδεκαμήνου αλλά και ό,τι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζουμε
προκειμένου να ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                                ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Αθήναι, 19 Οκτωβρίου 2020
Απαντώντας στην από 13-10-2020 επιστολή σας, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα
ακόλουθα.
Όντως τα αναδρομικά κύριων συντάξεων που θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες,
θα αφορούν το χρονικό διάστημα 11-6-2015 έως 12-5-2016, θα καταβληθούν δε
άτοκα.  Σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις (ν. 4734/2020), όσοι έχουν ασκήσει
αγωγές μέχρι 30-7-2020 μπορούν να εισπράξουν αναδρομικά και να συνεχίσουν με
τις αγωγές τους να διεκδικούν λοιπές περικοπές, έντοκα.
Το γραφείο μας προφανώς θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις για τις αγωγές που έχει

ασκήσει για όσους συνταξιούχους απευθύνθηκαν σ΄ εμάς.  Εννοούμε βεβαίως
τις διεκδικήσεις για τις οποίες κατά την νομική μας άποψη, υπήρξε θετική κρίση του
Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούν δώρα, επιδόματα κ.λ.π. καθώς και το έντοκο
των περικοπών των κύριων συντάξεων που θα αποδοθούν άτοκα τώρα.  Βεβαίως με
δεδομένο ότι το θέμα θα φθάσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καλό είναι να μην
υπάρξει παραίτηση και από τις λοιπές διεκδικήσεις μας.
Οι υποχρεώσεις των συνταξιούχων περιγράφονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που
έχουμε υπογράψει, που είναι 6% πλέον ΦΠΑ.
Είμεθα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για την Δικηγορική Εταιρεία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ

13 Νοεμβρίου 2020
Κύριε Μπούρλο,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σχετικά με το θέμα των διεκδικήσεων των μελών
μας μέσω ομαδικών αγωγών που έχουν κατατεθεί από το δικηγορικό σας γραφείο και
μετά από την τελευταία από 19/10/20 επιστολή σας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε:
Α) Αν το διάστημα για το οποίο θα συνεχίσετε τις διεκδικήσεις επιστροφής αναδρο-
μικών των μελών μας (Ν4051/2012 και Ν4093/2012, δώρα και επιδόματα), αφορά
αποκλειστικά το ενδεκάμηνο (11-6-2015 έως 12-5-2016) που το ΣτΕ έκρινε ως μη
νόμιμες τις κρατήσεις των Ν4051/2012 και Ν4093/2012.
Β) Αν εσείς (το γραφείο σας) θα προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διεκ-
δικήσεις των μελών μας που έχουν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές μέσω του δι-
κηγορικού σας γραφείου.
Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα και με σαφήνεια για τα ως άνω κρίσιμα
ζητήματα και να μας ενημερώσετε για όποιο άλλο σχετικό ζήτημα θεωρείτε ότι είναι
σημαντικό για την υπόθεση και πρέπει να το γνωρίζουν τα μέλη μας, καθόσον πρό-
κειται για ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους συναδέλφους μας και οφείλουμε να
τους παρέχουμε την πλέον υπεύθυνη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε. 
Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                                        ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

16 Νοεμβρίου 2020
Καλησπέρα.
Επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ότι οι αγωγές των συνταξιούχων μελών σας θα
εκδικασθούν για όλο το χρονικό διάστημα που διεκδικούμε και όχι μόνο για το
11μηνο.  Το γραφείο μας δεν θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Με εκτίμηση,

Δημ. Μπούρλος



Σελίδα 10 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Μέσα από την ιστοσελίδα μας σας είχαμε ενημερώσει τον•
περασμένο Σεπτέμβριο 2020 για την επαναλειτουργία της
ειδικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής εκτύπωσης των ενη-
μερωτικών σημειωμάτων των επανυπολογισμένων συντά-
ξεων του 2019 και ότι, παρά τις μειώσεις των κρατήσεων,
χρησιμοποιήθηκαν αδιανόητα λογιστικά τεχνάσματα για
να μην αυξηθούν οι συντάξεις μας!
Μετά από τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο εμπαιγμός•
των συνταξιούχων, δυστυχώς, παρατηρούμε ότι στα νέα
ενημερωτικά σημειώματα για τον Ιανουάριο του 2021 εξα-
λείφθηκαν μεν τα λογιστικά τεχνάσματα που είχαμε ανα-
φέρει, αλλά δυστυχώς επανήλθαν οι μη νόμιμες
κρατήσεις!

Στα προηγούμενα ενημερωτικά σημειώματα η κυβέρνηση είχε προσπαθή-
σει να διορθώσει το λάθος που αφορούσε όσους είχαν αρνητική προσω-
πική διαφορά (κάτι που ισχύει για τους περισσότερους συναδέλφους της

Ιονικής) μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους και επομένως προέκυπτε
αύξηση της σύνταξής τους και ενώ το ποσό θα χορηγείτο κατά 1/5 προσαυξη-
μένο ετησίως, ο υπολογισμός των κρατήσεων γινόταν επί του ποσού στο οποίο
θα διαμορφωθεί η σύνταξη το 2023.
Παρά το γεγονός ότι πράγματι τα λάθη στις κρατήσεις είχαν διορθωθεί, ωστόσο
είχαμε τονίσει ότι με λογιστικά τεχνάσματα που δεν μπορούσε να κατανοήσει
κανείς εκ των ασφαλιστικών και νομικών μας συμβούλων, είχαν κρατηθεί οι
συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα.
Συγκεκριμένα, η μείωση των κρατήσεων δεν είχε οδηγήσει στην αύξηση του
καταβαλλόμενου ποσού, όπως θα ήταν το λογικό, αφού στο ενημερωτικό ση-
μείωμα σημειωνόταν ότι για «λογιστικούς λόγους στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ γίνεται αναγωγή της αρνητικής προσωπικής διαφοράς σε μεικτή
βάση και για το τρέχον έτος αφαιρούνται τα 4/5  αυτής». Αυτή η ακατανόητη δια-
δικασία/τέχνασμα που στερείτο κάθε λογικής, οδηγούσε με κάποιο «μαγικό»
τρόπο στην προσαύξηση της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση, μει-
ώνοντας ισόποσα με τη μείωση των κρατήσεων και το σύνολο των μεικτών
αποδοχών!

Δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε βέβαια – ούτε εμείς ούτε οι εξειδι-
κευμένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι – πώς ήταν δυνατόν αφού η
προσωπική διαφορά παρέμενε η ίδια και ενώ μειώνονταν οι κρατή-
σεις, εν τέλει το πληρωτέο ποσό της σύνταξης παρέμενε το ίδιο;;;
Δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι σήμαινε «αναγωγή της αρνητι-
κής προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση», η οποία οδηγούσε χωρίς
καμία εξήγηση και λογική στη μείωση των μεικτών αποδοχών μας
ώστε να καταστεί με αυτό το αδιανόητο τέχνασμα εφικτή η παραμονή
των συντάξεών μας στο ίδιο ποσό!

Έ ν α  β ή μ α  π ί σ ω
Μετά από επικοινωνία και τη διαμαρτυρία μας προς τους αρμόδιους φορείς,
από τους οποίους ζητήσαμε διευκρινίσεις για αυτήν την ακατανόητη διαδικασία,
αναμέναμε πλέον ότι η κυβέρνηση και ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρούσαν επιτέλους
στην οριστική διόρθωση των ποσών των συντάξεων.
Δυστυχώς, όμως, όχι μόνο δεν προέβησαν στην επίλυση του θέματος, αλλά
έκαναν και ένα βήμα πίσω! 
Στα ενημερωτικά σημειώματα του Ιανουαρίου 2021 παρατηρήσαμε ότι εξαλεί-
φθηκαν μεν τα λογιστικά τεχνάσματα, αλλά επανήλθαν οι κρατήσεις υπολο-
γισμένες επί του συνόλου των αποδοχών, όπως αυτές θα διαμορφωθούν
την 1/1/23, ουσιαστικά επαναφέροντας το προηγούμενο σφάλμα τους!
Δυστυχώς αυτό το θέμα που πραγματικά έχει προκληθεί αποκλειστικά
λόγω σφαλμάτων των αρμόδιων φορέων και έχει καθυστερήσει χαρακτη-
ριστικά η επίλυσή του, αναδεικνύει ξεκάθαρα την απουσία σχεδιασμού
και παραπέμπει ξεκάθαρα σε εμπαιγμό των συνταξιούχων.

Ο Σύλλογός μας απέ-
στειλε την ακόλουθη
επιστολή στους αρμό-
διους φορείς (κυβέρ-
νηση, e-ΕΦΚΑ)
καλώντας τους να
προχωρήσουν άμεσα
αφενός μεν στη διόρθωση των ποσών των κρατήσεων ώστε να υπολο-
γίζονται επί των πραγματικά καταβαλλόμενων ποσών, αφετέρου δε, στην
αναδρομική επιστροφή στους δικαιούχους συνταξιούχους των μη νόμι-
μων κρατήσεων από 1/1/19.

Ο Σύλλογός μας δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες αυτές
τις προκλητικές ενέργειες από πλευράς της κυβέρνησης που
θεωρεί ότι μπορεί να εμπαίζει τους συνταξιούχους, χωρίς να
συναντά αντιδράσεις.
Επεξεργαζόμαστε πλήρως όλα τα δεδομένα σε συνεργασία με τους
ασφαλιστικούς και νομικούς μας συνεργάτες και εφόσον το επόμενο διά-
στημα δεν υπάρξει ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματά μας, θα αποφασί-
σουμε και θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ενέργειές μας.

ΕΕ ΝΝ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΩΩ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ
Ε ξ α λ ε ί φ θ η κ α ν  τ α  λ ο γ ι σ τ ι κ ά
τ ε χ ν ά σ μ α τ α ,  α λ λ ά  ε π α ν ή λ θ α ν
ο ι  μ η  ν ό μ ι μ ε ς  κ ρ α τ ή σ ε ι ς !

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2022

Προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοινοποίηση : 
1. Διοίκηση e-ΕΦΚΑ – Γραφείο Διοικητή κ. Χρήστου Χάλαρη
2. ΕΦΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, Δραγατσανίου 8

Θέμα : Εσφαλμένες κρατήσεις  στα ενημερωτικά σημειώματα
Ιανουαρίου 2021

Κυρίες-οι, 
Το Σεπτέμβριο του 2020, μετά από την επαναλειτουργία της ειδικής εφαρ-
μογής της ηλεκτρονικής εκτύπωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων των
επανυπολογισμένων συντάξεων του 2019, είχαμε παρατηρήσει ότι παρά
τη διόρθωση του σφάλματος στον υπολογισμό των κρατήσεων των συνα-
δέλφων που είχαν αρνητική προσωπική διαφορά (ώστε αυτές να υπολο-
γίζονται επί του καταβαλλόμενου ποσού και όχι επί του ποσού στο οποίο
θα διαμορφωθεί η σύνταξη το 2023), είχαν χρησιμοποιηθεί αδιανόητα λο-
γιστικά τεχνάσματα για να μην αυξηθούν οι συντάξεις!
Έκτοτε ο Σύλλογός μας έχει έρθει σε επαφή με αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες αναζητώντας διευκρινίσεις για αυτά τα λογιστικά τεχνάσματα
που κράτησαν τις συντάξεις μας στα ίδια επίπεδα και ζητώντας τη διόρ-
θωση αυτού του σφάλματος. 
Πλέον, παρατηρούμε ότι στα νέα ενημερωτικά σημειώματα για τον Ια-
νουάριο του 2021 εξαλείφθηκαν μεν τα λογιστικά τεχνάσματα που είχαμε
αναφέρει, αλλά δυστυχώς επανήλθαν οι μη νόμιμες κρατήσεις!
Συνεπώς, αντί να διατηρηθούν οι ορθές κρατήσεις και να διορθωθούν τα
ποσά των συντάξεων, δυστυχώς έγινε επαναφορά του προηγούμενου
σφάλματος. 
Κατά τη γνώμη μας είναι ένα θέμα απολύτως ξεκάθαρο και αυτονόητο, το
οποίο χρονίζει εντελώς αδικαιολόγητα. Οφείλετε πλέον άμεσα να διορ-
θώσετε τόσο τα ποσά των κρατήσεων ώστε να υπολογίζονται επί των κα-
ταβαλλόμενων ποσών, αλλά και να διορθώσετε τα ποσά των συντάξεων
και να επιστραφούν αναδρομικά στους δικαιούχους συνταξιούχους μέλη
μας οι μη νόμιμες κρατήσεις.

Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
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ΟΣύλλογός μας σας ενημέρωσε με συνεχή δημοσιεύματα στην
ιστοσελίδα μας σχετικά με τη ρύθμιση του θέματος της επι-
στροφής των αναδρομικών σε κληρονόμους συνταξιούχων. 

Αρχικά, σχετική Κ.Υ.Α. διευκρίνιζε ότι το θέμα της επιστροφής των ανα-
δρομικών σε κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων (που βρίσκονταν
εν ζωή το διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 που κρίθηκαν μη νό-
μιμες οι περικοπές) θα ρυθμιζόταν μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αί-
τησης και δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που
δημιούργησε ο e-ΕΦΚΑ.
Διευκρινίζεται ότι οι κληρονόμοι δικαιούνται αναδρομικά εφόσον ο δι-
καιούχος θανών απεβίωσε από τις 11 Ιουνίου 2015 και μετά. Αν ο
συνταξιούχος απεβίωσε πριν, οι κληρονόμοι δεν δικαιούνται αναδρο-
μικά. Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε κατά τη διάρκεια του ενδεκαμήνου,
οι κληρονόμοι δικαιούνται τα αναδρομικά που αντιστοιχούν σε αυτό το
διάστημα. Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του επί-
μαχου ενδεκαμήνου, τότε οι κληρονόμοι δικαιούνται το σύνολο των
αναδρομικών της περιόδου.
Οι κληρονόμοι όφειλαν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη σχετική
πλατφόρμα μέχρι 31.12.20.
Για όσους πράγματι κατέθεσαν την αίτηση μέχρι το τέλος του περα-
σμένου έτους, σας παραθέτουμε το χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων
που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ:

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά  στους δι-
καιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με  όλα τα ζη-
τούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η
επεξεργασία του αιτήματος.

• Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υπο-
βάλουν οριστικά  τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η
προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική  και ότι η ηλε-
κτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιο-
λογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή για τις περιπτώσεις
εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποι-
ητικών.

• Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε
όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Στις περιπτώσεις
αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υπο-
βάλλουν επιπλέον στοιχεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η
επεξεργασία του αιτήματος.

Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών το πιστοποιητικό περί
μη δημοσίευσης διαθήκης αντλήθηκε ηλεκτρονικά εκτός των 48 μικρό-
τερων Ειρηνοδικείων της χώρας. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, οι
δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν
ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται (Πιστοποιητικό περί μη
Αποποίησης Κληρονομιάς,  Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών)
με βάση το κληρονομικό δίκαιο  από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δη-
μοσίου www.gov.gr . 

Υ.Γ. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και
μετά από τις 28/2/21 για όσους δεν μπορέσουν να καταθέσουν τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους.

Με ηλεκτρονική αίτηση η επιστροφή των 
αναδρομικών στους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων 

Χ ρ ο ν ο δ ι ά γ ρ α μ μ α  π ι σ τ ώ σ ε ω ν

Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ε Ι Σ   Χ Η Ρ Ε Ι Α ΣΣ Υ Ν ΤΑ Ξ Ε Ι Σ   Χ Η Ρ Ε Ι Α Σ

Πίστωση αναδρομικών μετά τον•
επανυπολογισμό τους λόγω της
διόρθωσης του ποσοστού απόδοσης

Οι δικαιοδόχοι συντάξεων χηρείας μετά το Ν4387/2016
(Νόμος Κατρούγκαλου) έλαβαν αναδρομικά ποσά, τα
οποία προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των

συντάξεων λόγω της διόρθωσης του ποσοστού απόδοσης
(από 50% σε 70%).

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Αυτά τα αναδρομικά ποσά αναφέρονταν ως
εμβόλιμες συντάξεις και δεν αφορούν τα αναδρομικά του
ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016).

Ηλεκτρονικά γίνεται πλέον η διαδικασία για την πλη-
ρωμή εξόδων κηδείας στους επιμελητές της κηδείας
θανόντων συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από την
1/7/20 και στο εξής, σε περίπτωση
θανάτου συνταξιούχου του φορέα

μας, ο επιμεληθείς για την τελετή (κη-
δείας-ταφής-αποτέφρωσης) υποβάλλει
πλέον ηλεκτρονικά την αίτηση αποζη-
μίωσης για έξοδα κηδείας.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην εθνική διαδικτυακή πύλη gov.gr (ενό-
τητα «Οικογένεια», υποενότητα «Απώλεια») και στο δικτυακό τόπο e-
ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr – ενότητα Συνταξιούχοι).
Σας ενημερώνουμε ότι πριν την υποβολή της αίτησης είναι αναγκαίο
να έχει ήδη εκδοθεί από την επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή, το
παραστατικό για τις δαπάνες με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ). Επιπλέον,
πρέπει η επιχείρηση να έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά το παραστατικό,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ «Παραστατικά Εξόδων
Κηδείας».
Μετά την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτόματα το ποσό που
προβλέπεται ως παροχή και θα καταβάλλεται σε λίγες μέρες στον τρα-
πεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο αιτών.

Για τις παραπάνω ενέργειες θα χρειαστείτε:
· Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
· ΑΜΚΑ του θανόντος
· ΑΦΜ σας
· Ένα έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος
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«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Τ Η Σ   Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ »

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ - ΧΡΟΝΟΣ 20ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr

site: www.syntaxilte.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

Μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων που έχει
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, το ταμείο υγείας μας
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ έχει υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, πολλές

από τις μείζονες λειτουργίες και παροχές του είχαν παραμείνει μέχρι
σήμερα στην αρμοδιότητα του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, διατηρώντας με αυτόν
τον τρόπο και τις προϋποθέσεις και παροχές του ταμείου μας, που
είναι ευνοϊκότερες από αυτές του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, το ταμείο
μας είχε κρατήσει στην αρμοδιότητά του τον τομέα ασφάλισης, μη-
τρώου, παιδικών κατασκηνώσεων και παροχών σε χρήμα (έξοδα κη-
δείας, επίδομα συμπαράστασης, αποζημίωση ασθενείας).
Ωστόσο, όπως σας ενημερώσαμε έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας με το από 19/11/20 δημοσίευμά μας, ο e-ΕΦΚΑ
αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και να μετα-
φέρει τις παροχές και υπηρεσίες του στα τοπικά υποκαταστήματα e-
ΕΦΚΑ.
Στο εξής, για τα κάτωθι θέματα που αφορούν το Τμήμα Μητρώου-
Ασφαλίσεων, θα πρέπει να απευθύνεστε στα τοπικά Υποκαταστή-
ματα e-ΕΦΚΑ.

1) Για την χορήγηση ή την παράταση ή τη διακοπή Ασφαλιστικής
Ικανότητας στους Ασφαλισμένους ( νυν ή πρώην Υπαλλήλους
και Συνταξιούχους Τραπεζών,πλην Εμπορικής Τράπεζας ) και
στα Μέλη της Οικογενείας τους,που προέρχονται από το
τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ( Κωδικός 23014 ).

2) Για την καταχώρηση
Προστατευόμενων Μελών
στο Μητρώο ΕΦΚΑ ( που
τους έχει δοθεί και έχουν
σήμερα ενεργή Ασφαλι-
στική Ικανότητα,αλλά δεν
εμφανίζονται ως Προστα-
τευόμενα Μέλη κατά την
ηλεκτρονική τους αναζή-
τηση από τον Άμεσα
Ασφαλισμένο στο
www.efka.gov.gr ), καθώς
επίσης και για τη μεταβολή ή τη διόρθωση Ταυτοτικών Στοιχείων
στο Μητρώο ΕΦΚΑ.

3) Για την έκδοση βεβαιώσεων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ :
Για τις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για την απονομή
Σύνταξης, η παρακράτηση της εισφοράς του Κλάδου Ασθένειας
του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ  (για την οποία ενδιαφέρεται το
Τμήμα Συντάξεων) για το ΟΠΣ-ΙΚΑ, αντιστοιχεί στον Κωδικό 12.

Ο Σύλλογός μας βεβαίως παρακολουθεί το θέμα και μόλις γνωρίζει
περισσότερες λεπτομέρειες θα επανέλθουμε. 

Οι  υπηρεσ ίες  του  ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ 
πλέον  στα  υποκαταστήματα  e -ΕΦΚΑ

Επικοινωνία με το Σύλλογό μας εν μέσω καραντίνας
Συνάδελφοι,
Η καραντίνα συνεχίζεται και επειδή τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους δεν
παύουν, ο Σύλλογός μας βρίσκεται κοντά σας με κάθε δυνατό τρόπο, έχοντας βέβαια
ως προτεραιότητα την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας.
Οι περιορισμοί είναι βέβαιο ότι καθιστούν πιο δύσκολη την επικοινωνία με τα στελέχη
του Συλλόγου μας, αλλά μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας :

τηλεφωνικά στα 2103615765 και 2103640541•
στο e-mail του Συλλόγου μας info@syntaxilte.gr•
και βεβαίως να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για την άμεση ενημέρωσή σας•
για όλα τα θέματα που σας αφορούν

Ωστόσο, εάν λόγω των δεδομένων δυσκολιών δεν μπορέσετε να επικοινωνήσετε με το
Σύλλογό μας με κάποιον από τους ως άνω τρόπους, μπορείτε επιπλέον να επικοινω-
νείτε :

με τη Γενική Γραμματέα της διοίκησης του Συλλόγου μας συναδέλφισσα Μαρία•
Φιλιπποπούλου στο 6947905178
με τον Ταμία της διοίκησης του Συλλόγου μας συνάδελφο Γιώργο Παπανδρέου•
στο 6932645528
με την υπάλληλο της γραμματείας του Συλλόγου μας κ. Ελένη Μπλέτα στο•
6983067969

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους και τις ευπαθείς ομάδες,
παραμένουμε υγιείς, παραμένουμε ενωμένοι και ο Σύλλογός μας είναι πάντα δίπλα σας!

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Κάβουρας                                        Μαρία Φιλιπποπούλου


