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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συναδέλφισσες-οι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής

Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί

με τα εξής θέματα :

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.1

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Προσωρινής Διοίκησης θητείας 2020 – 2021.2

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής θητείας 2020 – 2021.3

Έγκριση του απολογισμού της Προσωρινής Διοίκησης 2020 – 2021 και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2020 – 2021 και4

απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των Οργάνων Διοίκησης.

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός θητείας 2017 – 2020.5

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής θητείας 2017 – 2020.6

Έγκριση του απολογισμού Διοίκησης θητείας 2017 – 2020 και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής θητείας 2017 – 2020 και7

απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των Οργάνων Διοίκησης.

Προϋπολογισμός επόμενης τριετίας.8

Καθορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην9

ΟΣΤΟΕ. Οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα των αρχαιρεσιών.

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.10

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00 π.μ., στο

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»).

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ½ των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο

της Αττικής και είναι ταμειακώς εντάξει. Όπως προαναφέρθηκε, ώρα προσέλευσης ορίζεται η 09:00 π.μ., ώστε – με βάση το Άρθρο 20

του Καταστατικού του Συλλόγου – αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ώρα, η Γενική Συνέλευση να αρχίσει μετά την παρέλευση

μίας ώρας, δηλαδή στις 10:00 π.μ., ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες αποφάσισε την προκήρυξη των αρχαιρεσιών, προκει-

μένου ο Σύλλογος να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας του

COVID-19, με αίσθημα ευθύνης περί προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, επιλέχθηκε ως χώρος διεξαγωγής της Γ.Σ. το Στάδιο

Ειρήνης και Φιλίας, που πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα κατά τη Γ.Σ. θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα

υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα (αποστάσεις ασφαλείας, χρήση μάσκας, αντισηπτικών κ.λπ.) με γνώμονα την υγεία όλων.

Συνάδελφοι συνταξιούχοι, προσδοκούμε στη μαζική παρουσία και συμμετοχή σας. Η τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας δεν πρέπει να

εμποδίσει την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου μας.  Όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                    Μαρία Φιλιπποπούλου
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Όπως σας έχουμε ενημερώσει με επανειλημμένα δημοσιεύματά
μας στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα μας, οι διατάξεις του
Ν4670/2020 δίνουν μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για τα

έτη ασφάλισης πλέον των 30. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αυξήσεις στις
συντάξεις όσων έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, αλλά
και αναδρομικά, καθόσον ο νόμος ισχύει από τον Οκτώβριο του 2019.

Πίστωση αναδρομικών και αυξήσεων νέων συνταξιούχων (μετά από
13.5.16) – Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους τους δικαιούχους

Μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις και αναβολές, εν τέλει στα τέλη Ιουλίου ξε-

κίνησε η σταδιακή πίστωση των αναδρομικών, αρχικά για τους νέους συνταξιούχους

(συνταξιοδοτηθέντες μετά από 13.5.16) με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη.

Δυστυχώς, από την πρώτη μέρα πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί μας

έχοντας σωρεία αποριών για την πίστωση των αυξήσεων και των αναδρομικών.

Εμείς αμέσως επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προκειμένου

να μας δώσουν διευκρινίσεις.

Οι αρμόδιοι μας ενημέρωσαν ότι για τους συναδέλφους που τους πιστώθηκαν τα

αναδρομικά, η αύξηση του Αυγούστου συμπεριλήφθηκε στο ποσό που έλαβαν. Επο-

μένως το ποσό αφορούσε το σύνολο των αναδρομικών για 23 μήνες (Οκτώβριος

2019 – Αύγουστος 2021). Η εν λόγω αύξηση έχει ενσωματωθεί και θα καταβάλλεται

πλέον  στο εξής μηνιαίως από τη σύνταξη Σεπτεμβρίου και μετά.

Επιπλέον, σε αρκετούς δικαιούχους νέους συνταξιούχους συναδέλφους μας

δεν τους πιστώθηκαν τα αναδρομικά. Σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησαν οι

αρμόδιοι, πράγματι υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις νέων συνταξιούχων στις οποίες

ο επανυπολογισμός δεν ολοκληρώθηκε και η καταβολή των ποσών στους δικαιού-

χους θα πραγματοποίητο με εμβόλιμες πληρωμές.

Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες και έχουν μεσολα-

βήσει και οι πληρωμές των αναδρομικών παλαιών συνταξιούχων,  δυστυχώς

υπάρχουν ακόμα πολλοί δικαιούχοι νέοι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας με πε-

ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι ΑΚΟΜΑ δεν έχουν πιστωθεί τα

αναδρομικά και τις αυξήσεις που δικαιούνται!

Πίστωση αναδρομικών και αυξήσεων παλαιών συνταξιούχων (προ 13.5.16)

Μετά από την έναρξη της διαδικασίας πίστωσης των αυξήσεων και των αναδρομι-

κών στους δικαιούχους νέους συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες μετά τις 13.5.16)

– η οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους τους δικαιούχους – την

Τετάρτη 29.9.21, πιστώθηκαν με εμβόλιμη πληρωμή τα αναδρομικά στους παλαιούς

συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις 13.5.2016) με περισσότερα από 30 έτη

ασφάλισης, μετά από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του Ν4670/2020.

Από τον επανυπολογισμό σύμφωνα με το Ν4670/2020 προκύπτουν μόνιμες αυξή-

σεις, οι οποίες, θα αποδοθούν στους παλαιούς συνταξιούχους σε πέντε ετήσιες δό-

σεις (1/5 ανά έτος). Με τα αναδρομικά οι παλαιοί συνταξιούχοι έλαβαν το 1/5 της

αύξησης για 15 μήνες (Οκτώβριος 2019 – Δεκέμβριος 2020) και τα 2/5 για 9 μήνες

(Ιανουάριος 2021 – Σεπτέμβριος 2021). Με την καταβολή της σύνταξης του Νοεμ-

βρίου (τέλη Οκτωβρίου), αυτοί οι συνάδελφοι θα λάβουν την αύξηση (των 2/5) του

Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου μαζί. Από τον επόμενο μήνα, δηλαδή με τις συντάξεις

του Δεκεμβρίου (τέλη Νοεμβρίου), θα λάβουν τη μηνιαία αύξηση (2/5) που δι-

καιούνται. Αντίστοιχα, στις συντάξεις του Ιανουαρίου 2022 (τέλη Δεκεμβρίου), θα

αρχίσουν να λαμβάνουν πλέον τα 3/5 της αύξησης. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι όσο περισσότερα από 30 έτη είχε κάποιος συνταξιούχος,

τόσο μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Ιδιαίτερα δε οι αυξήσεις είναι αρκετά σημαντικές, για

όσους έχουν από 35 έως 40 συντάξιμα έτη, αφού μεγαλώνει η διαφορά σε σχέση

με τα παλαιά ποσοστά αναπλήρωσης. Στο ποσό που πιστώθηκε στους δικαιούχους

έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%.  

Με σφάλματα και παραλείψεις και η πίστωση των αναδρομικών των
παλαιών συνταξιούχων

Μετά από επικοινωνία με πολλούς δικαιούχους συνταξιούχους συναδέλφους μέλη

του Συλλόγου μας, διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει ορισμένα σφάλματα και παραλεί-

ψεις στην πίστωση των αναδρομικών.

Οι έμπειροι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι έχουν ήδη εξετάσει δεκάδες περιπτώσεις

συναδέλφων που δεν τους πιστώθηκαν τα αναδρομικά ή που τους πιστώθηκαν λι-

γότερα από όσα θα έπρεπε, σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί από την Κυβέρ-

νηση και τον e-ΕΦΚΑ.

Τα προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως στους συνταξιούχους συναδέλφους που

λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από οποιοδήποτε λόγο (οι οποίοι δεν

έλαβαν καθόλου αναδρομικά), σε όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να

εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό της σύνταξής τους και τους εμφανίζεται το μήνυμα

ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του επανυπολογισμού (επίσης δεν έλαβαν καθόλου

αναδρομικά) και σε αυτούς που τους έγινε με μεγάλη καθυστέρηση ο επανυπολογι-

σμός της σύνταξής τους τον Απρίλιο του 2021 (ενώ στη μεγάλη πλειονότητα των

συναδέλφων μας είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019). Ιδιαίτερα για αυτήν την

κατηγορία των συναδέλφων, έλαβαν μικρά ποσά αναδρομικών, τα οποία θεωρούμε

ότι αντιστοιχούν μόνο στο εξάμηνο που έχει παρέλθει από τον Απρίλιο του 2021.

Συνεχίστηκαν τα σφάλματα στην «ενημερωτική» ηλεκτρονική πλατφόρμα
O e-ΕΦΚΑ είχε ανακοινώσει ότι θα έθετε σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα προκειμένου κάθε συνταξιούχος να έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση

αναφορικά με τον επανυπολογισμό της σύνταξής του κατ’ εφαρμογή του νόμου

4670/2020. Η ειδική αυτή πλατφόρμα είναι στη διάθεσή του

κοινού (https://www.efka.gov.gr/el/enemerotiko-semeioma-anadromikon-
n46702020) και είναι ανοιχτή για όλους τους συνταξιούχους, παλαιούς και νέους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ η ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα αφορά:

Α) την εκκαθάριση των αναδρομικών,

Β) σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία,

Γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν αναδρομικά για

τους ίδιους κ.λπ.

Οι συνταξιούχοι πιστοποιούνται στη πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς

TaxisNet, ενώ απαιτείται και ο ΑΜΚΑ.

Παρατηρήσαμε δυστυχώς ότι και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εμφανίζει πολλά σφάλ-

ματα και παραλείψεις.

Ειδικά για τους δικαιούχους νέους συνταξιούχους με περισσότερα από 30•

συντάξιμα έτη και ενώ ήταν συνταξιούχοι το επίμαχο διάστημα, στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα τους εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν δικαιούστε αναδρομικά».

Επειδή θεωρούμε βέβαιο ότι αυτή η κατηγορία των συναδέλφων δικαιούνται

αναδρομικά, αφού πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, πιστεύουμε ότι πρόκειται

για ένα ακόμα σφάλμα του e-ΕΦΚΑ. Ο ίδιος ο e-ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει εξ

άλλου, ότι σε περίπου 39.000 δικαιούχους νέους συνταξιούχους δεν έχει πιστώ-

σει τα αναδρομικά που δικαιούνται και ότι αυτά τα ποσά θα πιστωθούν στα τέλη

Οκτωβρίου.

Σε αρκετούς δικαιούχους, νέους συνταξιούχους που τους εμφανίζεται η ένδειξη•

«Δεν δικαιούστε αναδρομικά», στη συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος

εμφανίζεται το ποσό που τους πιστώθηκε.

Το ενημερωτικό σημείωμα που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα•

δεν παρέχει καμία ενημέρωση όσον αφορά τον τρόπο επανυπολογισμού σύμ-

φωνα με το νόμο 4670/2020 ώστε να μπορεί κάποιος να διασταυρώσει την ορ-

θότητα των στοιχείων.

Προβληματική η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ – Επιστολή προς το διοικητή e-ΕΦΚΑ

Μετά από τις εξελίξεις αναφορικά με την πίστωση των αναδρομικών στους συνα-

δέλφους με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη, δεν μπορούμε να μην παρατηρή-

σουμε ότι για μία ακόμα φορά διαπιστώνονται σοβαρά σφάλματα, παραλείψεις,

καθυστερήσεις και συνολικά προβλήματα στη διεκπεραίωση μίας διαδικασίας από

πλευράς e-ΕΦΚΑ. 

Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μας μόλις διαπίστωσε τα σφάλματα και σε

αυτή τη διαδικασία που προσπάθησε να διεκπεραιώσει (ανεπιτυχώς) ο e-ΕΦΚΑ,

αποφάσισε ότι πρέπει να κινητοποιηθεί προκειμένου να διασφαλίσει και να διεκδι-

κήσει τα δικαιώματα των μελών μας.

Επειδή μάλιστα οι ανακολουθίες, τα σφάλματα, οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

και συνολικά η προβληματική λειτουργία χαρακτηρίζουν τον e-ΕΦΚΑ τα τελευταία

χρόνια, με συνέπεια την ταλαιπωρία και αδικία όλων των συναδέλφων μας, αποφα-

σίσαμε να στείλουμε από κοινού επιστολή με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο διοικητή

του e-ΕΦΚΑ (με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων),

στην οποία αναφερόμαστε τόσο στα ζητήματα που θέσαμε πιο πάνω για τις αυξή-

σεις και τα αναδρομικά των συναδέλφων με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη,

όσο και το θέμα των αναδρομικών των περίπου 500 συναδέλφων που τους έγινε ο

επανυπολογισμός των συντάξεων με μεγάλη καθυστέρηση τον Απρίλιο του 2021.

Έκτοτε ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ενημερώσει ούτε για το πότε θα πιστωθούν τα αναδρο-

μικά που έχουν προκύψει για αυτούς τους συναδέλφους από τον Ιανουάριο του

2019, ούτε πότε θα είναι διαθέσιμα τα ενημερωτικά τους σημειώματα από τον Ια-

νουάριο του 2019.  Στην κοινή επιστολή μας στηλιτεύουμε βεβαίως την απουσία

αποτελεσματικής λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ και ζητάμε επιτακτικά να δοθούν άμεσα

λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος συνάδελφος με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη έχει

απορίες μετά από την εκτύπωση του ενημερωτικού σημειώματος του επανυπολο-

γισμού της σύνταξής του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν4670/2020, μπορεί να

απευθύνεται στο σύλλογό μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή του.

Αναδρομικά συνταξιούχων με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη

Με σφάλματα, παραλείψεις και με χαρακτηριστική καθυστέρηση περίπου 2
ετών οι πιστώσεις των αναδρομικών σε νέους και παλαιούς συνταξιούχους

* Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα αναδρομικά
κληρονόμων συνταξιούχων με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη. Οι κλη-
ρονόμοι συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που απεβίωσαν
προτού εισπράξουν τα αναδρομικά που δικαιούνταν, με ηλεκτρονική αίτηση δι-
καιούνται να λάβουν αυτοί τα ποσά που τους αναλογούν.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους κληρονόμους δεν διαφοροποιείται
από αυτήν που τηρήθηκε για την προηγούμενη καταβολή των αναδρομικών
ποσών 11μήνου κατ΄εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας. Ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος της αίτησης που θα υπο-
βάλλει ανάλογα με το εάν έχει δημοσιευθεί  Διαθήκη ή όχι.
Οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά
τα εν λόγω δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο από
την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου www.gov.gr.
Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα   πι-
στοποιητικά:
Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς - Πιστοποιητικό περί μη

δημοσίευσης Διαθήκης - Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.



ΙΟΝΙΚΑ
ΠΕΝΘΗ

Σελίδα 3Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών η συναδέλφισσά μας

Ευαγγελία Κοψαχείλη

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών η συναδέλφισσά μας

Ντίντα Γαλανοπούλου

Το Δ.Σ.  του Συλλόγου μας εύχεται  καλό παράδεισο

στους αποβιώσαντες συναδέλφους και  εκφράζει  τα

θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους τους

Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας

Χρήστος Τσακαλίδης

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός μας

Δημήτρης Ανδριόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας

Πέτρος Οικονόμου

Απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών η συναδέλφισσά μας

Σωτηρία Κορδονούρη

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας

Αλέξανδρος Πουλαρίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών ο συνάδελφός μας

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών η συναδέλφισσά μας

Θεοδώρα Δημακοπούλου

Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών ο τελευταίος Πρόεδρος

του Δ.Σ. της Ιονικής Χάρης Σταματόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας

Γεώργιος Κητίδης

Απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός μας

Αντώνης Κρετσόβαλης

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο συνάδελφός μας

Αχιλλέας Παναγιωτόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας

Νικόλαος Καμπούρογλου

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο συνάδελφός μας

Δημήτρης Ρίζος

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας

Δημήτρης Βαρελάς

Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών ο συνάδελφός μας

Κωνσταντίνος Ζης

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών η συναδέλφισσά μας

Θεοδώρα Ρέππα - Καραμουκτή

Έ
νας από τους πλέον σημαντικούς συνδικαλιστικούς εκπροσώπους

των τραπεζοϋπαλλήλων, που η πορεία του σημαδεύτηκε από τερά-

στιες νίκες και επιτυχίες του κλάδου μας, ο Αλέξανδρος Πουλαρί-

κας, έφυγε από κοντά μας την Πέμπτη 12 Αυγούστου, σε ηλικία 84 ετών.

Ο Αλέξανδρος Πουλαρίκας συνέδεσε το όνομά του με την πιο μαχητική και

επιτυχημένη περίοδο της ΟΤΟΕ, αλλά και με τις μεγάλες επιτυχίες του χώρου

των εργαζομένων στην Τράπεζα Πίστεως. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με

το τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα και αποτέλεσε μία από τις ηγε-

τικές μορφές της ΟΤΟΕ, έχοντας περάσει από πολλές διοικητικές θέσεις, τη

θέση του Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και βεβαίως του Προέδρου της Ομο-

σπονδίας των Σωματείων των Τραπεζοϋπαλλήλων. Η θητεία του στην ΟΤΟΕ

σημαδεύτηκε από σημαντικούς και αποτελεσματικούς αγώνες και τις πλέον

αξιοσημείωτες κατακτήσεις του χώρου μας, όπως η εδραίωση της πενθήμε-

ρης εργασίας, του ωραρίου, του ενιαίου μισθολογίου κ.ά.. Ο εκλιπών απο-

λάμβανε το σεβασμό όλων των τραπεζοϋπαλλήλων, ακόμα και αυτών με

τους οποίους είχε έρθει σε συνδικαλιστική σύγκρουση, αφού ήταν πρόθυμος

να βοηθήσει όποιον τον είχε ανάγκη, ενώ του αναγνωριζόταν η αδιαμφισβή-

τητη ευφυΐα του, η άοκνη δράση του και η αγνή επιθυμία του για την προ-

ώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των τραπεζοϋπαλλήλων.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Πουλαρίκας ηγήθηκε του συνδικαλιστικού κινή-

ματος στο χώρο της Τράπεζας Πίστεως, στον οποίο χάρισε, με την αποτελε-

σματικότητα που τον διέκρινε, σπουδαίες κατακτήσεις. Άλλωστε, το

ασφαλιστικό των συναδέλφων της Τράπεζας Πίστεως ακόμα μνημονεύεται

ως αξεπέραστο και είναι βέβαιο ότι η εποχή που ο εκλιπών δραστηριοποι-

ήθηκε με τα κοινά του χώρου της Πίστεως, ήταν

η πιο γόνιμη και παραγωγική για τους συναδέλ-

φους του και τα δικαιώματά τους.

Ο Αλέξανδρος Πουλαρίκας στάθηκε συνοδοι-

πόρος στα συνδικαλιστικά δρώμενα, αλλά και

φίλος των προερχομένων εκ της Ιονικής, αφού

αγωνίστηκε μαζί μας στην προσπάθεια να απο-

τρέψουμε την ιδιωτικοποίηση της Ιονικής Τράπεζας. Αυτό το γεγονός τον

έχει κατατάξει για πάντα στους εκλεκτούς φίλους των προερχομένων εκ της

Ιονικής.

Η δυναμική του παρουσία, η ευφυής του δράση, η αποτελεσματικότητα και

το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές του

συνδικαλιστικού, αλλά και των κοινωνικών κινημάτων στην πατρίδα μας,

αποτέλεσαν έμπνευση και μάθημα ζωής για πολλούς από εμάς, ενώ θα συ-

νεχίσουν να αποτελούν πρότυπο για τη μετέπειτα πορεία μας.

Αυτή η μεγάλη μορφή του συνδικαλιστικού κινήματος των τραπεζοϋπαλλή-

λων μπορεί πια να μην είναι μαζί μας, αλλά η υστεροφημία του, τα κατορ-

θώματά του, ο δρόμος που χάραξε και τα πρότυπα που έθεσε, θα

παραμείνουν για πάντα μαζί μας.

Τον αποχαιρετούμε αποδίδοντάς του το σεβασμό που του αξίζει και εκφρά-

ζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Βίβιαν, το

γιο του και συνάδελφο Βασίλη, καθώς και τις δύο κόρες του Άννα και Αλεξία.

Αντίο Αλέξανδρε!

Το τελευταίο αντ ίο στον Αλέξανδρο Πουλαρίκα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΑΠΕΛΘΟΥΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       

ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2020 ΣΥΝΟΛΑ
Εισφορές μελών μας 20.780,78 € Κοινόχρηστα 411,07 € 411,07 €
Ενοίκια Γραφείου 400,00 € Αναλώσιμα γραφική ύλη 381,24 € 381,24 €
Διάφορα Έσοδα 50,00 € Τηλεφωνικά 643,52 € 643,52 €

Ταχυδρομικά 3.186,70 € 3.186,70 €
Ψηφιακή υποστήριξη/Δ.Σ-Γ.Σ 150,00 € 150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 21.230,78 € Εισφορά ΟΣΤΟΕ 0,00 € 0,00 €
Έπιπλα & Σκεύη 0,00 € 0,00 €
Δικ. Έξοδα Αμ. Νομικών Συμβ. 22.874,23 € 22.874,23 €
Επισκευές 323,88 € 323,88 €
Έξοδα κίνησης 153,40 € 153,40 €

ΕΞΟΔΑ Εκτυπώσεις Εφημερίδας - λοιπών εντύπων 3.650,00 € 3.650,00 €
Δωρεές για Φιλν/κους Σκοπούς 0,00 € 0,00 €

Κοινόχρηστα 411,07 € Χρηματικά Βραβεία πτυχίων - γάμου τέκνων συναδ. 375,00 € 375,00 €
Αναλώσιμα γραφική ύλη 381,24 € Τραπεζικά κ.λ.π έξοδα 197,30 € 197,30 €
Τηλεφωνικά Ταχυδρομικά 3.830,22 € ΔΕΗ 576,00 € 576,00 €
Εισφορά ΟΣΤΟΕ 0,00 € Συνδρομές διάφορες 180,00 € 180,00 €
Ψηφιακή Υποστίριξη/Δ.Δ-Γ.Σ 150,00 € Έξοδα Πολ/κων Εκδηλώσεων και Πίτας 75,00 € 75,00 €
Συνδρομές διάφορες 180,00 € ΣΥΝΟΛΑ 33.177,34 € 33.177,34 €
Έπιπλα & Σκεύη 0,00 €
Εκτυπώσεις Εφημερίδας-λοιπών εντύπων 3.650,00 € ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΕΗ 576,00 €
Δικ. Έξοδα Αμ. Νομικών Συμβ. 22.874,23 € Μισθοί Υπαλλήλων ΣΣΙΛΤΕ 966,36 € 966,36 €
Επισκευές 323,88 € Απόδοση Φόρου/Εισφορών 1.638,17 € 1.638,17 €
Έξοδα κίνησης 153,40 € Αμοιβές τρίτων 1.603,88 € 1.603,88 €
Δωρεές για Φιλαν/κους Σκοπούς 0,00 € ΣΥΝΟΛΑ 4.208,41 € 4.208,41 €
Χρηματικά Βραβεία πτυχίων -τέκνων συναδ. 375,00 €
Τραπεζικά κ.λ.π. έξοδα 197,30 € ΕΣΟΔΑ
Έξοδα Πολ/κων Εκδηλώσεων και Πίτας 75,00 € Εισφορές μελών 20.780,78 € 20.780,78 €
Μισθοί Υπαλλήλων ΣΣΙΛΤΕ 966,36 € Ενοίκια γραφείου 400,00 € 400,00 €
Εισφορές ΙΚΑ-ΦΜΥ υπαλλήλων - Φόροι διάφοροι 1.638,17 € Διάφορα έσοδα 50,00 € 50,00 €
Αμοιβές Τρίτων 1.603,88 €
ΣΥΝΟΛΟ 37.385,75 € ΣΥΝΟΛΑ 21.230,78 € 21.230,78 €

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 6.622,38 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 14,43 €
ΤΑΜΕΙΟ 926,86 €

ΣΥΝΟΛΟ 7.563,67 €

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 30/09/2021)
660 ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA BANK 912,21 €

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ (ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ) 18.759,71 €

ΑΚΙΝΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ) 17.198,86 €
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 (64,80τ.μ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38 (72,05τ.μ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.434,45 €

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας Η Λογίστρια

                                                                                              
   

                                                                                                                                               
  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2020

ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2020 2021 ΣΥΝΟΛΑ
Εισφορές μελών μας 153.288,52 € Κοινόχρηστα 669,91 € 866,43 € 1.536,34 €
Ενοίκια Γραφείου 2.900,00 € Αναλώσιμα γραφική ύλη 388,77 € 1.008,52 € 1.397,29 €
Διάφορα Έσοδα 780,20 € Τηλεφωνικά 805,65 € 1.071,63 € 1.877,28 €

Ταχυδρομικά 102,22 € 4.528,04 € 4.630,26 €
Ψηφιακή υποστήριξη/Δ.Σ-Γ.Σ 110,00 € 85,00 € 195,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 156.968,72 € Εισφορά ΟΣΤΟΕ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TAMEIO 30/6/2020 7.563,67 € Έπιπλα & Σκεύη 120,01 € 52,07 € 172,08 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 164.532,39 € Δικ. Έξοδα Αμ. Νομικών Συμβ. 10.702,85 € 5.601,29 € 16.304,14 €

Επισκευές 105,80 € 500,88 € 606,68 €
Έξοδα κίνησης 222,36 € 405,78 € 628,14 €

ΕΞΟΔΑ Εκτυπώσεις Εφημερίδας - λοιπών εντύπων 0,00 € 3.498,00 € 3.498,00 €
Δωρεές για Φιλν/κους Σκοπούς 299,00 € 0,00 € 299,00 €

Κοινόχρηστα 1.536,34 € Χρηματικά Βραβεία πτυχίων - γάμου τέκνων συναδ. 1.275,00 € 1.050,00 € 2.325,00 €
Αναλώσιμα γραφική ύλη 1.397,29 € Τραπεζικά κ.λ.π έξοδα 612,45 € 1.805,45 € 2.417,90 €
Τηλεφωνικά Ταχυδρομικά 6.507,54 € ΔΕΗ 575,00 € 923,00 € 1.498,00 €
Εισφορά ΟΣΤΟΕ 0,00 € Συνδρομές διάφορες 180,00 € 300,00 € 480,00 €
Ψηφιακή Υποστίριξη/Δ.Δ-Γ.Σ 195,00 € Έξοδα Πολ/κων Εκδηλώσεων και Πίτας 0,00 € 167,40 € 167,40 €
Συνδρομές διάφορες 480,00 € ΣΥΝΟΛΑ 16.169,02 € 21.863,49 € 38.032,51 €
Έπιπλα & Σκεύη 172,08 €
Εκτυπώσεις Εφημερίδας-λοιπών εντύπων 3.498,00 € ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΕΗ 1.498,00 €
Δικ. Έξοδα Αμ. Νομικών Συμβ. 16.304,14 € Μισθοί Υπαλλήλων ΣΣΙΛΤΕ 9.252,94 € 1.384,45 € 10.637,39 €
Επισκευές 606,68 € Απόδοση Φόρου/Εισφορών 8.806,96 € 2.600,95 € 11.407,91 €
Έξοδα κίνησης 628,14 € Αμοιβές τρίτων 1.111,00 € 2.288,00 € 3.399,00 €
Δωρεές για Φιλαν/κους Σκοπούς 299,00 € ΣΥΝΟΛΑ 19.170,90 € 6.273,40 € 25.444,30 €
Χρηματικά Βραβεία πτυχίων -τέκνων συναδ. 2.325,00 €
Τραπεζικά κ.λ.π. έξοδα 2.417,90 € ΕΣΟΔΑ
Έξοδα Πολ/κων Εκδηλώσεων και Πίτας 167,40 € Εισφορές μελών 51.152,09 € 102.136,43 € 153.288,52 €
Μισθοί Υπαλλήλων ΣΣΙΛΤΕ 10.637,39 € Ενοίκια γραφείου 1.300,00 € 1.600,00 € 2.900,00 €
Εισφορές ΙΚΑ-ΦΜΥ υπαλλήλων - Φόροι διάφοροι 11.407,91 € Διάφορα έσοδα 674,00 € 106,20 € 780,20 €
Αμοιβές Τρίτων 3.399,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 63.476,81 € ΣΥΝΟΛΑ 53.126,09 € 103.842,63 € 156.968,72 €

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 94.793,26 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 14,63 €
ΤΑΜΕΙΟ 6.247,69 €

ΣΥΝΟΛΟ 101.055,58 €

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 30/09/2021)
660 ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA BANK 912,12 €

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ (ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ) 18.759,71 €

ΑΚΙΝΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ) 17.198,86 €
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 (64,80τ.μ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38 (72,05τ.μ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137.926,27 €

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας Η Λογίστρια

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/09/2021

Συναδέλφισσες - οι, 

Εν όψει της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης
του Συλλόγου μας στις 27 Οκτωβρίου 2021,
σας παραθέτουμε τα δημοσιευμένα στο Φύλλο

95 (Μάιος - Ιούνιος 2020) της εφημερίδας του Συλλό-
γου μας “Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ” Αποτε-
λέσματα Χρήσης της περιόδου 1-4-2017 έως
30-4-2020 και τον Ισολογισμό στις 30-4-2020 της
απελθούσας διοίκησης των κκ. Κολλάτου, Καραδελή,
Βέργου, Μπάφη, Προκόπη. (βλ. εικόνα νο 1).
Εν συνεχεία, μεσολάβησε διάστημα 2 μηνών μέχρι να
γίνει η παράδοση από την απελθούσα διοίκηση και
να αναλάβει η προσωρινή διοίκηση. Σας παρουσιά-
ζουμε τα Αποτελέσματα Χρήσης της περιόδου 1-5-
2020 έως 30-6-2020 και τον Ισολογισμό στις
30-6-2020 της απελθούσας διοίκησης. Με το βελάκι,
επισημαίνεται ότι εν τέλει, στην προσωρινή διοί-
κηση παραδόθηκαν συνολικά ταμειακά διαθέσιμα
7.563,67 € (βλ. εικόνα νο2).
Τέλος, σας παραθέτουμε τα Αποτελέσματα Χρήσης της
περιόδου 1-7-2020 έως 30-9-2021 και τον Ισολογισμό
στις 30-9-2021 της προσωρινής διοίκησης. Με το βε-
λάκι, επισημαίνεται ότι η προσωρινή διοίκηση
μετά από 15 μήνες αφήνει συνολικά ταμειακά δια-
θέσιμα στο Σύλλογο 100.535,89 € (βλ. εικόνα νο3).

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-4-2017 ΕΩΣ 30-4-2020 &
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-4-2020

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 &
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-6-2020

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-7-2020 ΕΩΣ 30-9-2021 &
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-9-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΕΛΘΟΥΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Μήνυση στον κ. Κολλάτο λόγω της άρνησής του να παραδώσει περιου-
σιακά στοιχεία του Συλλόγου που κρατά παράνομα στην κατοχή του

Σ
το Φύλλο 96 (ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020) της εφη-

μερίδας του Συλλόγου μας, σας είχαμε ενημερώσει αναλυ-

τικά για την εξώδικη πρόσκληση του Συλλόγου μας προς τον κ.

Κολλάτο, προκειμένου να παραδώσει περιουσιακά στοιχεία του Συλ-

λόγου που κρατά παράνομα στην κατοχή του. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την ταραχώδη διαδικασία παράδοσης

των γραφείων, των στοιχείων και των εγγράφων του Συλλόγου μας

από την απελθούσα στην προσωρινή διοίκησή του (εν μέσω προ-

πηλακισμών και ύβρεων του απελθόντος Προέδρου κ. Κολλάτου),

η οποία λόγω του τεταμένου κλίματος είχε γίνει με επιφύλαξη από

την πλευρά της προσωρινής διοίκησης, ο απελθών Πρόεδρος έχει

διατηρήσει ένα λάπτοπ στην οικία του, το οποίο βεβαίως απο-

τελεί περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου που έχει αγοραστεί με

τις εισφορές των μελών του.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς τον κ. Κολλάτο, αλλά

και το εξώδικο που του επιδόθηκε στις 18.9.20, ο απελθών Πρό-

εδρος συνέχισε να αγνοεί επί σειρά μηνών τα κελεύσματά μας

να επιστρέψει τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου (σε αυτά

συμπεριλαμβάνονται επίσης ένας εκτυπωτής και ένα θερ-

μαντικό σώμα, τα οποία επίσης δεν βρέθηκαν στο Σύλλογο και

αποτελούν ιδιοκτησία του Συλλόγου).

Μάλιστα, λόγω των μέτρων κατά του Covid 19, οι περαιτέρω ενέρ-

γειές μας πάγωσαν από το Νοέμβριο του 2020, ωστόσο όλους αυ-

τούς τους μήνες ο κ. Κολλάτος συνέχισε να μας αγνοεί επιδεικτικά. 

Όταν πλέον οι συνθήκες το επέτρεψαν, ο Σύλλογός μας απέστειλε

εκ νέου εξώδικη πρόσκληση στις 3.6.21 στον κ. Κολλάτο (του

επιδόθηκε στις 4.6.21), καλώντας τον να παραδώσει τα ως άνω

περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, με προθεσμία παράδοσης 3

ημερών. Μετά το πέρας της προθεσμίας και καθώς ο κ. Κολλάτος

αγνόησε και τη δεύτερη εξώδικη πρόσκληση του Συλλόγου μας, με

τη στάση του ουσιαστικά εκδήλωσε εμπράκτως και ρητώς την άρ-

νησή του να αποδώσει τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και το θερ-

μαντικό σώμα που παράνομα κατέχει.

Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις

μας και τις δύο εξώδικες προσκλήσεις που του έχουν αποστα-

λεί, ο κ. Κολλάτος συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στην υπο-

χρέωσή του να παραδώσει τα περιουσιακά στοιχεία του

Συλλόγου και συνεπώς να μη συμμορφώνεται με τη νομιμότητα!

Μάλιστα, όχι μόνο δε συμμορφώνεται με τη νομιμότητα, αλλά

αγνοεί επιδεικτικά τα κελεύσματά μας, αφού δεν υπήρξε ποτέ

καμία απάντηση από την πλευρά του. 

Αν και η προσωρινή διοίκηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπά-

θεια συνεννόησης με τον κ. Κολλάτο, αφού βεβαίως δεν θέλαμε

να χρειαστεί να καταφύγουμε στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα

αυτονόητα, η συνεχιζόμενη, προκλητική αδιαφορία του κ. Κολ-

λάτου μας ανάγκασε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, καταθέ-

τοντας μήνυση σε βάρος του. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το ση-

μείο, αλλά δυστυχώς η απροθυμία του κ. Κολλάτου να συμμορφωθεί

με τις υποχρεώσεις του και τη νομιμότητα, δεν μας άφησε άλλη επι-

λογή. Τώρα πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης

και επιτέλους, ελπίζουμε, να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να

επιρριφθούν οι ευθύνες για αυτήν την υπόθεση. 

Έλεγχος του χρόνου ασφάλισης παλαιών συνταξιούχων με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης

Μ
ετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του επανυπολογισμού

των συντάξεων του συνόλου των παλαιών συνταξιούχων συνα-

δέλφων από Ιανουάριο 2019, παρατηρήσαμε σφάλματα στον

υπολογισμό των ποσοστών αναπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης ορι-

σμένων συναδέλφων.

Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις συνταξιούχων συνα-

δέλφων που εξαγόρασαν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας την πε-

ρίοδο 1980-1984 και σε περιπτώσεις συναδέφων που είχαν εξαγοράσει

χρόνο σπουδών με τον παλαιό τρόπο και τα αυξημένα ποσοστά αναπλή-

ρωσης. Αυτός ο χρόνος πρέπει να υπολογίζεται στις ημέρες ασφάλισης

με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για το χώρο της Ιονικής.

Για αυτό καλούμε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους συναδέλφους μας

(συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) να εξετάσουν ένα εκκαθαριστικό τους

σημείωμα σύνταξης από τον Ιούνιο του 2021 και έπειτα, ώστε να διαπι-

στώσουν αν αποτυπώνεται ορθά στη δεύτερη σελίδα ο πραγματικός τους

χρόνος ασφάλισης που αφορά το σύνολο του εργασιακού τους βίου και

εν συνεχεία οι ημέρες εργασίας με πρόσθετες εισφορές που αφορούν το

χρόνο ασφάλισης εντός της τράπεζας που συνδέεται με τα αυξημένα πο-

σοστά αναπλήρωσης (βλ. φωτό στο τέλος).

Εάν κάποιος παλαιός συνταξιούχος συνάδελφος ελέγξει το μηνιαίο εκκα-

θαριστικό της σύνταξής του και διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, να επικοι-

νωνήσει με το Σύλλογό μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή

του και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες για την αποκατάστασή

του.
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Συναδέλφισσες – οι,

Η
απροκάλυπτη πλέον προσπάθεια της τράπεζας να διαλύσει

ό,τι έχει μείνει ακόμα όρθιο από τις κατακτήσεις αιματηρών

αγώνων δεκαετιών και να απαξιώσει τους εργαζομένους και

τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους, δεν έχει τελειωμό.

Η αναλγησία και η τιμωρητική διάθεση βρίσκονται ξανά στο προ-

σκήνιο, αυτή τη φορά στοχεύοντας τους συνταξιούχους συναδέλ-

φους μας, αφού δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από τις «διαρροές» που

έχει αφήσει η τράπεζα τεχνηέντως να κυκλοφορούν, οι οποίες κά-

νουν λόγο για τερματισμό του προγράμματος της ασφαλιστικής κά-

λυψης υγείας των συνταξιούχων συναδέλφων μας μέσω της AXA

στις 31.12.21. Εφόσον οι «διαρροές» αυτές γίνουν πραγματικότητα,

όλοι οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας θα μείνουν ακάλυπτοι από

1.1.22, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιδείνωση των συνθηκών

αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας τους και γενικότερα για το

βιοτικό τους επίπεδο.

Βέβαια, αυτή είναι η κατάληξη ενός σχεδιασμού ετών από πλευράς

της τράπεζας που ουσιαστικά έχει προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη

με τις ενέργειές της εδώ και αρκετά χρόνια που οδεύουν με μαθη-

ματική ακρίβεια στον τερματισμό της κάλυψης των συνταξιούχων

από το πρόγραμμα της AXA.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα έχει φροντίσει να αφαιρεθεί η κά-

λυψη από τους αποχωρήσαντες μετά από την 1.1.14, ενώ είχαμε

θορυβηθεί ιδιαίτερα όταν η δεδομένη κάλυψη από την AXA είχε

συμπεριληφθεί στην ΕΣΣΕ του 2016. Τότε κάποιοι… πανηγύριζαν

για αυτό το «επίτευγμα», αλλά εμείς είχαμε αξιολογήσει και ανακοι-

νώσει ότι επρόκειτο για την πρώτη ενέργεια αμφισβήτησης από την

πλευρά της τράπεζας μίας δεδομένης κατάκτησής μας, αφού η

απουσία αναφοράς της σε επόμενες ΕΣΣΕ, θα σήμαινε και την κα-

τάργησή της…

Τόσο ο τρόπος που διαρρέεται από «κύκλους» της τράπεζας ότι το

πρόγραμμα της AXA για τους συνταξιούχους θα ισχύει μέχρι

31.12.21 και μετά θα τερματιστεί, όσο και η ενδεχόμενη υλοποίηση

αυτού του σχεδιασμού, είναι παντελώς απαράδεκτα και θα πρέπει,

έγκαιρα, να λάβουν τις κατάλληλες απαντήσεις με την κινητοποίηση

όλων μας!

Αμέσως μόλις ήρθαν εις γνώσιν μας οι διαρροές της τράπεζας, ξε-

κινήσαμε το σχεδιασμό των ενεργειών μας για να αποτρέψουμε μία

τέτοια εξέλιξη. Έχουμε ήδη απευθυνθεί στους νομικούς μας συνερ-

γάτες για να εξετάσουν την υπόθεση και να μας καταθέσουν τις

προτάσεις τους ώστε να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε νομικό

επίπεδο.

Θεωρούμε αδιανόητο και ένα ακόμα δείγμα αναλγησίας ότι η τρά-

πεζα με μία μονοκοντυλιά επιθυμεί να διαγράψει το θεσμό δεκαε-

τιών της κάλυψης υγείας των συνταξιούχων συναδέλφων,

αγνοώντας προκλητικά την πολυετή προσφορά τους στις υπηρε-

σίες της τράπεζας, που ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους συ-

ναδέλφους μία τέτοια αρνητική εξέλιξη θα σημάνει ραγδαία επιδεί-

νωση του βιοτικού τους επιπέδου!

Βέβαια, εμείς δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και κλειστά

στόματα ενώπιον του εμπαιγμού των συνταξιούχων συναδέλφων

μας. Η τράπεζα που με τόσο μεγάλη ευκολία διαγράφει «θαλασσο-

δάνεια» και «αεροδάνεια» εκατομμυρίων ευρώ, προσπαθεί να

αντισταθμίσει τις απώλειες στρεφόμενη ενάντια σε όλους αυτούς

που τη στήριξαν επί δεκαετίες, στοχεύοντας στην κατάργηση του

προγράμματος της ΑΧΑ που την επιβαρύνει ελάχιστα σε σχέση με

το σύνολο των γενικών εξόδων της τράπεζας. Ο παραλογισμός, η

αναλγησία και η κοροϊδία είναι εμφανείς…

Δυστυχώς όμως, δεν είναι τόσο εμφανή όλα αυτά σε όλους, ή μάλ-

λον μερικοί κάνουν ότι δεν τα βλέπουν… Στον αντεργατικό και βλα-

πτικό ρόλο του εργοδοτικού συλλόγου έχουμε αναφερθεί

επανειλημμένα και δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα περαιτέρω.

Δυστυχώς όμως στον ίδιο δρόμο πορεύεται και η ΟΤΟΕ, αφού η

παροιμιώδης ανυπαρξία της έχει αφήσει ελεύθερο το πεδίο στους

τραπεζίτες να δρουν ανενόχλητοι ακόμα και στα πλέον ευαίσθητα

θέματα, όπως η κάλυψη υγείας των συνταξιούχων συναδέλφων

μας.

Συναδέλφισσες – οι,
Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό των ενεργειών μας προκειμέ-

νου να αντιδράσουμε στο ενδεχόμενο κατάργησης του προγράμ-

ματος κάλυψης υγείας μέσω της AXA για τους συνταξιούχους

συναδέλφους μας. Εκτός της νομικής ανάλυσης της υπόθεσης, εξε-

τάζουμε και άλλες ενέργειες και τρόπους αντίδρασης – μεταξύ των

οποίων η κινητοποίησή μας έξω από το Κεντρικό.

Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε τρόπους κάλυψης της υγείας των

συνταξιούχων συναδέλφων μας και τις επόμενες ημέρες θα απο-

στείλουμε επιστολή στη διοίκηση της τράπεζας στην οποία θα ζη-

τάμε σαφή απάντηση αν υφίσταται θέμα κατάργησης της κάλυψης

υγείας των συνταξιούχων.

Οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά το θέμα

και θα σας ενημερώνουμε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη. Σας κα-

λούμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα ώστε να υπερασπιστούμε όλοι

μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, αυτή την κατάκτηση δεκαετιών για

τους συνταξιούχους συναδέλφους μας!

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                          Μαρία Φιλιπποπούλου

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων

στην Ιονική Τράπεζα – «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος

Κα ν ε ί ς  δ ε  θ α  π ε ι ρ ά ξ ε ι  το  π ρ ό -
γ ρ α μ μ α  κ ά λυ ψ η ς  υ γ ε ί α ς  τ η ς
A X A γ ι α  το υ ς  σ υ ν τα ξ ι ο ύ χο υ ς !

Ν α  μ π ε ι  ά μ ε σ α  τ έ λ ο ς  σ τ ι ς
« δ ι α ρ ρ ο έ ς » ,  τ ο υ ς  ο π ι σ θ ο δ ρ ο -
μ ι κ ο ύ ς  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ς  κ α ι  τ ο ν
ε μ πα ι γ μ ό  τω ν  σ υ ν τα ξ ι ο ύ χω ν !

Κοινή Ανακοίνωση Συλλόγου Συνταξιούχων και «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
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Θ έ λ ο υ μ ε ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε ε ι λ ι κ ρ ι ν ά
τ ο σ υ ν ά δ ε λ φ ο Μ ι χ ά λ η  Κ ρ ο ύ σ σ ο ,  ο ο π ο ί ο ς
δ ι α τ η ρ ε ί έ ν α σ π ο υ δ α ί ο  ι σ τ ο ρ ι κ ό  α ρ χ ε ί ο  κ α ι
μ α ς  π ρ ο σ έ φ ε ρ ε  α υ τ ό  τ ο  σ π ά ν ι ο  κ α ι  τ ό σ ο

σ η μ α ν τ ι κ ό ,  ι σ τ ο ρ ι κ ό  ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο !

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ !ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ !

Γ
ια να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να βασί-

ζονται οι επόμενοι! Η ιστορική μνήμη μας οδηγεί στο μέλλον και για

όλους τους Ιονικάριους, η τεράστια και μοναδική ιστορία της αξεπέ-

ραστης ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελεί το εχέγγυο για ένα καλύτερο μέλλον. 

Πρόσφατα, ο συνάδελφος Μιχάλης Κρούσσος μας απέστειλε ένα σπάνιο

ιστορικό ντοκουμέντο, την από 6.2.1958 Εγκύκλιο Συγχώνευσης της Λαϊ-

κής Τράπεζας με την Ιονική Τράπεζα (με την υπογραφή του Στρατή

Ανδρεάδη), με την οποία δημιουργήθηκε η τράπεζα που μεγαλούργησε τις

επόμενες δεκαετίες! 
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Συναδέλφισσες – οι,

Τ
ην Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας και με γνώμονα την αναγκαιότητα για άμεση προσφυγή

στις κάλπες προκειμένου να αποκτήσει ο Σύλλογός μας αιρετή διοίκηση,

αποφάσισε τη διεξαγωγή Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέ-

λευσης στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00 π.μ., στο

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»). Η διεξαγωγή

της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών είναι το πρώτο βήμα ώστε ο Σύλ-

λογός μας να επανέλθει σε μία κανονικότητα λειτουργίας και βεβαίως εν

συνεχεία να προχωρήσει στην υλοποίηση των στόχων μας.

Βεβαίως, λόγω της ασυνήθιστης συγκυρίας της πανδημίας και ακολου-

θώντας και το παράδειγμα άλλων συλλόγων που διεξήγαγαν τις ως άνω

διαδικασίες (όπως ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας της Ελλάδος), στη

Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα

που προβλέπονται για την προστασία από την πανδημία. Για αυτό και το

Δ.Σ. του Συλλόγου μας επέλεξε για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης

την Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χωρητι-

κότητας 1.000 ατόμων, προκειμένου να είναι δυνατή η τήρηση των απο-

στάσεων και όλων των υγειονομικών μέτρων με απόλυτη ασφάλεια.

Όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά•

τους, καθώς και μάσκες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές καθ’όλη τη

διάρκεια της Συνέλευσης. 

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει πολύ εύκολη πρόσβαση τόσο•

με τα ΜΜΜ (τρένο - λεωφορεία - τραμ), όσο και με αυτοκίνητo. Στο

χώρο του σταδίου θα υπάρχει στη διάθεσή μας δωρεάν parking.

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ώρα 09:00 π.μ. ,

στο Στάδιο Ειρήνης και  Φιλίας (Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»).

Μαζί με τις συντάξεις Οκτωβρίου πιστώθηκαν τα αναδρομικά του
Ν4093/2012 του ενδεκαμήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, στους συ-
ναδέλφους που είχε τροποποιηθεί η συνταξιοδοτική τους απόφαση

Τ
ο Δ.Σ. του Συλλόγου μας βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση και προσπαθεί να προ-

ωθήσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των μελών μας σε

όλα τα επίπεδα.

Μετά από την πίστωση των αναδρομικών των Ν4051/2012 και Ν4093/2012 των 11 μηνών

(Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ για τα ποσά που είχαν πα-

ρακρατηθεί μη νόμιμα για αυτό το διάστημα, είχαν παρατηρηθεί διάφορα σφάλματα.

Ο Σύλλογός μας είχε κινητοποιηθεί άμεσα με συνεχή επικοινωνία, αλλά και επιστολές προς

τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να γίνουν διορθώσεις. Αν και τα περισσότερα ζητή-

ματα πράγματι λύθηκαν συν τω χρόνω, ήταν ακόμα σε εκκρεμότητα η απόδοση των ανα-

δρομικών του Ν4093/2012 του επίμαχου ενδεκαμήνου στους δικαιούχους συνταξιούχους,

στους οποίους είχε γίνει τροποποίηση της απόφασης συνταξιοδότησής τους για οποιοδή-

ποτε λόγο (π.χ. διόρθωση βαθμού, άρση πλαφόν, επιδόματα κ.λπ.) και είχαν λάβει ανα-

δρομικά λόγω αυτής της τροποποίησης.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει τότε, ο Σύλλογός μας είχε αποστείλει επιστολή για το συγκε-

κριμένο θέμα στα Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (πλέον e-ΕΦΚΑ), ζητώντας να δι-

ευθετηθεί. Δυστυχώς βέβαια επρόκειτο για μία χρονοβόρα διαδικασία που έπρεπε να γίνει

χειροκίνητα ανά φάκελο για κάθε περίπτωση από τους εργαζόμενους στο ΤΑΠΙΛΤ, καθόσον

δεν υπήρχε η δυνατότητα ηλεκτρονικού υπολογισμού για αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία

συναδέλφων.

Ωστόσο, ο Σύλλογός μας και ιδιαιτέρως η Γενική Γραμματέας συναδέλφισσα Μαρία Φι-

λιπποπούλου η οποία ήταν αυτή που αμέσως διαπίστωσε αυτό το πρόβλημα, δε σταμά-

τησαν ποτέ να ασκούν πιέσεις στο ταμείο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απόδοσης

και αυτών των αναδρομικών. Μετά από τις πολύμηνες προσπάθειές μας, πράγματι, αυτά

τα ποσά αποδόθηκαν στους δικαιούχους με τις συντάξεις Οκτωβρίου (τέλη Σεπτεμβρίου).

Μετά από την πίστωση των αναδρομικών αυτών σε αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων,

όποιος από αυτούς έχει απορίες ή είχε κάποιο πρόβλημα στην πίστωσή του, μπορεί να

επικοινωνήσει με το Σύλλογό μας για διευκρινίσεις.

Ο ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  
τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς  σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι !  

Εν όψει των επικείμενων αρχαιρεσιών, καλούμε όλους τους συναδέλφους

μέλη του Συλλόγου μας που έχουν αλλάξει διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας

και δεν το έχουν δηλώσει στο Σύλλογό μας, να επικοινωνήσουν άμεσα με το

Σύλλογό μας και να μας γνωστοποιήσουν τα νέα στοιχεία τους, προκειμένου να

έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ !


