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Αν δε δώσουν άμεσα οι αρμόδιοι τη λύση...

ΘΑ ΤΗ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ !
Οι άμεσες, επιτυχημένες ενέργειες
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο θέμα
του επανυπολογισμού των συντάξεων
του Ιανουαρίου 2019 έφεραν τους
συνταξιούχους συναδέλφους της
Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις!

Τα Έργα και οι

Ημέρες του κ. Κολλάτου,
της κ. Καραδελή και

των συνεργατών τους
σελ.6-7

σελίδα 11

σελίδες 8 - 9

Σημείωμα εκδότη

Ένα Αντίο και ένα Ευχαριστώ
στον Δημήτρη Τσοβόλα

Ένα Αφιέρωμα και μία Αποκάλυψη για
την άγνωστη στους περισσότερους
συμβολή του στην Ιονική Οικογένεια

Ο

Δημήτρης Τσοβόλας δεν είναι πια μαζί μας.

Ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση

του καθενός, κανείς δεν μπορεί να διαφωνή-

σει ότι ήταν αδιαμφισβήτητα μία από τις κεντρικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, που

αγαπήθηκε έντονα από τον ελληνικό λαό γιατί θεω-

ρείτο και ήταν δικό τους παιδί, ενώ η σεμνότητά του

ήταν παροιμιώδης (και δυστυχώς σπάνια…) στο πο-

σελίδα 4

λιτικό προσωπικό. Η – έστω και καθυστερημένη - ανα-

γνώριση της εντιμότητάς του ακόμα και από τους

σφοδρούς πολιτικούς του αντιπάλους και βεβαίως η

αστείρευτη αγάπη και ο σεβασμός από τα λαϊκά στρώ-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

και το μεγαλύτερο παράσημο για κάθε άνδρα του δη-

ΙΟΝΙΚΗΣ

μία αποκαλυπτική ιστορία που σίγουρα θα συγκινήσει

ματα, είναι σίγουρα η σπουδαιότερη παρακαταθήκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

μόσιου βίου. Μάλιστα, οι ασυμβίβαστες αρχές και

αξίες που υπηρέτησε πάντοτε στο πλευρό των αδυνά-

μων, διανθίζονται στο ακόλουθο αφιέρωμα και από

Η Μεγάλη Επιστροφή !
σελ. 2

τους συναδέλφους της Ιονικής…

Σίγουρα, στο μυαλό των περισσοτέρων, ο Δημήτρης
Τσοβόλας συνδέθηκε με την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ο ίδιος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας πολιτικός που χρημάτισε
Υπουργός Οικονομικών σε κρίσιμα χρόνια.

συνέχεια

σελ. 2

2
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Ένα Αντίο και ένα Ευχαριστώ στον Δημήτρη Τσοβόλα
Ένα Αφιέρωμα και μία Αποκάλυψη για την άγνωστη στους περισσότερους συμβολή του στην Ιονική Οικογένεια

Είχε γεννηθεί το 1942 στους Μελισσουργούς της Άρτας σε πολύ φτωχή οικογένεια
που στα μετεμφυλιακά χρόνια αντιμετώπισε διώξεις λόγω της συμμετοχής της στην
Εθνική Αντίσταση και στο ΕΑΜ επί Κατοχής. Έστω και αν καταγόταν από φτωχή οικογένεια ενός αγωνιστή, κατόρθωσε με πολλές δυσκολίες να σπουδάσει νομικά στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η ενασχόλησή του με την πολιτική, που σημάδεψε βεβαίως τη ζωή του, ξεκίνησε από
τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ, αφού υπήρξε ιδρυτικό μέλος του
κόμματος. Η σεμνότητα που επιδείκνυε απέναντι στα
φώτα της δημοσιότητας και η εντιμότητά του, δεν τον
εμπόδιζαν να παραμένει ασυμβίβαστος και φλογερός στο
δημόσιο λόγο του σε θέματα πολιτικής και προστασίας
των αδυνάμων.
Η προσωπικότητά του ξεχώρισε γρήγορα και εξελέγη για
πρώτη φορά βουλευτής Άρτας με το ΠΑΣΟΚ το 1977. Επανεξελέγη εύκολα το 1981 και ξανά το 1985.
Παρέμεινε σταθερά στο υπουργείο Οικονομικών κατά την
πρώτη οκταετία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ως υφυπουργός (1981-1984), αναπληρωτής υπουργός
(1984-1985)
και
υπουργός
την
περίοδο
1985-1989. Ακόμα και σήμερα θεωρείται από πολλούς ως
ο δημοφιλέστερος υπουργός Οικονομικών της Μεταπολίτευσης λόγω των φιλολαϊκών πολιτικών που εφάρμοσε.

Ο λαός τον «αθώωσε»
Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και το πολωμένο πολιτικό σκηνικό στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90 δεν τον άφησαν ανέγγιχτο. Το Μάιο του
1991 προσήχθη στο Ειδικό Δικαστήριο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά Καλκάνη και καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 1992 σε 2,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, χάνοντας έτσι τη βουλευτική του έδρα.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης εντυπωσίασε με τη μαχητικότητά του και κέρδισε
ακόμα περισσότερους πόντους στη λαϊκή κοινή γνώμη. Μάλιστα, αναδεικνύοντας για
πολλοστή φορά το ήθος, την εντιμότητα και το ασυμβίβαστο των αρχών και του χαρακτήρα του, αρνήθηκε να εξαγοράσει την ποινή του και για το ποσό εν τέλει έγινε
έρανος μεταξύ των μελών του ΠΑΣΟΚ. Η προσωπική δικαίωσή του ήρθε όταν μετά
τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993, η Βουλή των Ελλήνων του
απένειμε χάρη.
Επιπλέον, η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων δεν του επέτρεψε να πολιτευτεί
το 1993, ενώ δεν θέλησε να συμμετάσχει, παρά τη χάρη που του απονεμήθηκε, στις
επόμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Είχε έρθει η ώρα πλέον να διαγράψει τη δική του,
προσωπική πορεία.
Διαφωνώντας με πολλούς πρώην συντρόφους του για την πορεία που είχε πάρει το
ΠΑΣΟΚ αποχώρησε το 1995 και στα τέλη του χρόνου ίδρυσε το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ) – με σαφή αναφορά στη δικαστική του περιπέτεια.
Το ΔΗΚΚΙ σημείωσε αξιόλογη επιτυχία στις εκλογές του 1996 και μπήκε στη Βουλή. Ωστόσο, στις
επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν κατόρθωσε
να λάβει το απαραίτητο ποσοστό για τη Βουλή.
Βέβαια, ο Δημήτρης Τσοβόλας συνέχισε την πολιτική του δράση μέχρι που αποχώρησε για να
ιδιωτεύσει ως δικηγόρος το 2004. Και σε αυτή
του δραστηριότητα σημείωσε μεγάλες επιτυχίες,
πάντοτε στηρίζοντας αυτούς που βρίσκονταν σε
αδυναμία. Μία από τις πλέον γνωστές υποθέσεις
που ανέλαβε ήταν ως συνήγορος της οικογένειας
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου που έληξε με
την ισόβια καταδίκη του ειδικού φρουρού
Επαμεινώνδα Κορκονέα.

«Τιμή και δόξα στο γιο του αγωγιάτη»

Ο εκλιπών ήταν ένας μεγάλος πολιτικός, ο
οποίος δικαιώθηκε πλήρως πριν φύγει από τη ζωή. Εγκατέλειψε την πολιτική και αγωνίστηκε για τη Δικαιοσύνη ως το τέλος της ζωής του. Ο νεαρός δικηγόρος από την
Άρτα που έγινε αρχικά βουλευτής και ύστερα υπουργός του ΠΑΣΟΚ ήταν πιθανώς ο
πιο έντιμος πολιτικός της εποχής του. Και υπάρχουν πολλές ιστορίες που το επιβεβαιώνουν…
Η δημοφιλία του Τσοβόλα ήταν μεγάλη, ακόμα και εκτός του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Ο
ίδιος ήταν πάντοτε υπερήφανος για την καταγωγή του και καθόσον οι αντίπαλοί του
(ακόμα και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ) δεν έβρισκαν τι να του προσάψουν, στράφηκαν
σε «χτυπήματα κάτω από τη μέση», που όμως τους επεστράφησαν πολλαπλάσια…
Όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο του δημοσιογράφου Στέλιου Κούλογλου με τίτλο «Ο
Μήτσος της Ρήνης από τους Μελισσουργούς της Άρτας, ο γιος του αγωγιάτη» που
κορόιδευε την ταπεινή καταγωγή του Τσοβόλα, πολίτες σε όλη την Ελλάδα ξεσηκώθηκαν για να τον στηρίξουν και τότε βγήκε και το σύνθημα «Τιμή και δόξα στο γιο
του αγωγιάτη!».
Ο Δημήτρης Τσοβόλας κατά τη διάρκεια βράβευσής του στην Ήπειρο είχε μιλήσει για
αυτή τη φράση: «Οι εκδότες και οι εφημερίδες δεν έβρισκαν να πουν τίποτα για μένα..,
Έτσι το μόνο που είπαν είναι «ο γιος του αγωγιάτη» και «ο Μήτσος της Ρήνης». Τι πιο
ρατσιστικό... Είμαι περήφανος και ευχαριστώ για την τιμή»…

Η ευχαριστήρια επιστολή της «κρατούμενης» Χριστίνας Ωνάση που
οδήγησε στη δημιουργία του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Μία ιστορία που αποδεικνύει το ασυμβίβαστο των αρχών του και την αποτελεσματικότητά του προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων που πιστά υπηρετούσε, έχει να
κάνει με τη Χριστίνα Ωνάση. Τότε, το καλοκαίρι του 1983, ανακάλυψε ότι χρωστούσε
φόρο κληρονομιάς μετά τον θάνατο του πατέρα της που ανερχόταν στο αστρονομικό
για την εποχή ποσό των 1,9 δις δραχμών. Οι συνεργάτες της στην Ελλάδα είχαν προχωρήσει σε παρελκυστικές ενέργειες με σκοπό τη μείωση του ποσού.
Ο Δημήτρης Τσοβόλας έδωσε εντολή να εκδοθεί ένταλμα για τη Χριστίνα Ωνάση, όταν
θα ερχόταν στη χώρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές τον Αύγουστο, ενώ ο ίδιος

αναχώρησε για το χωριό του, όπου η επικοινωνία – άρα και οι πιέσεις… – εκείνη την
εποχή ήταν περιορισμένη.
Μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους του Ιδρύματος Ωνάση, η κληρονόμος πλήρωσε όλο το ποσό. Το εκπληκτικό όμως ήταν ότι η ίδια η Χριστίνα Ωνάση σε επιστολή
της τον συνεχάρη για την ακεραιότητά του, σημειώνοντας ότι θα ήταν καλύτερα για
την Ελλάδα αν υπήρχαν και άλλοι υπουργοί με αντίστοιχες συμπεριφορές. Μάλιστα,
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον ενημέρωσε ότι θα αναλάμβανε οικειοθελώς τη δωρεά για την ανέγερση του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Ο Τσοβόλας ΔΕΝ τα έδωσε όλα
Ο Δημήτρης Τσοβόλας είχε συνδεθεί έντονα με την περιβόητη φράση «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα» που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε προεκλογική συγκέντρωση του
ΠΑΣΟΚ στο Περιστέρι, τον Απρίλιο του 1989. Ο ίδιος είχε
ξεκαθαρίσει ότι «δεν τα έδωσε όλα» και πως επρόκειτο για
ψεύτικο σύνθημα που δεν είχε σχέση με την οικονομία.
«Τριάντα χρόνια ζητούσα να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση,
για αυτό το ψεύτικο σύνθημα που δεν είχε καμία σχέση με
την οικονομία». Άλλωστε, η εντιμότητα του Τσοβόλα, η
ακεραιότητά του στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος
δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και αναγνωρίστηκε και από τους
πολιτικούς του αντιπάλους. Οκτώ ολόκληρα χρόνια στο υπουργείο Οικονομικών και
δεν βρέθηκε κάτι να καταμαρτυρήσουν σε βάρος του υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας
που τον διαδέχθηκαν, πολλοί από τους οποίους μάλιστα τον μισούσαν για την επιθετικότητα που είχε δείξει και ο ίδιος εναντίον τους, όταν ήταν υπουργός.
Ο Τσοβόλας έχει αθωωθεί για την κατηγορία αυτή άλλωστε από τον υπουργό της
Ν.Δ. που τον διαδέχθηκε, τον κ. Γιάννη Παλαιοκρασσά, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή διαβεβαίωσε ότι ο προϋπολογισμός του ’89, τον οποίο εκτέλεσε για το πρώτο εξάμηνο ο Τσοβόλας, είχε αύξηση δαπανών 14% έναντι πρόβλεψης
18% και από το αποθεματικό δεν είχε δαπανηθεί ούτε μία δραχμή!

ΑΠΟΚΑλυΨΗ : Ακούραστος, ανιδιοτελής συμπαραστάτης των λαϊκών συμφερόντων - Ο Δημήτρης Τσοβόλας ήταν ο επικεφαλής της νομικής διαχείρισης
του Συλλόγου μας στην υπόθεση της καταστροφικής επένδυσης του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ

Οι μη προνομιούχοι έχουν πάντα ένα αλάνθαστο ένστικτο και είχαν αντιληφθεί ότι ο
Τσοβόλας ήταν σεμνός, εργατικός και προπαντός έντιμος. Όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την πολιτική ζωή, επιχείρησε να διαλύσει το κόμμα του και να επιστρέψει τις
επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί από το ελληνικό κράτος. Σήμερα, που όλοι γνωρίζουμε
το τεράστιο χρέος των κομμάτων προς το δημόσιο, πόσο περίεργη μοιάζει αυτή η
ενέργεια. Και όμως, έχουν υπάρξει πολιτικοί με ήθος και ο Δημήτρης Τσοβόλας ήταν
ένας από αυτούς.
Όλα αυτά τα χρόνια, από όταν έγινε μέλος της Κυβέρνησης μέχρι το τέλος της ζωής
του, συνέχισε να κατοικεί σε ένα μικρό διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών. Η απλότητά
του, η ανθρωπιά του, η συμπεριφορά του, δεν άλλαξαν. Μάλιστα, τα πρώτα χρόνια
συνήθιζε να πηγαίνει στο Υπουργείο με το λεωφορείο, χωρίς συνοδεία…
Και έτσι, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μαχόμενη δικηγορία, το «κουσούρι» της
υπεράσπισης των αδυνάμων και των λαϊκών αιτημάτων, δεν του έφυγε. Με αυτόν
ακριβώς τον τρόπο έδρασε και όταν ως Πρόεδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ζήτησα
τη βοήθειά του…
Τώρα που έφυγε ο Δημήτρης Τσοβόλας, είναι νομίζω καιρός να αποκαλύψω την
προσωπική μου εμπειρία με τον εκλιπόντα, που φανερώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που τον έκαναν να ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα από τους
υπόλοιπους πολιτικούς της σύγχρονης εποχής…
Εκτός από την παροιμιώδη σεμνότητα και εντιμότητα που τον χαρακτήριζαν, με
τις απαρέγκλιτες αρχές και αξίες καθ’όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του δυστυχώς σπάνια χαρακτηριστικά στο πολιτικό προσωπικό – ο Δημήτρης Τσοβόλας υπήρξε ανένδοτος συμπαραστάτης των απανταχού αδύναμων και των λαϊκών, συλλογικών αιτημάτων. Κάτι που απέδειξε και σε μένα προσωπικά και σε
όλους εμάς της Ιονικής με τη στάση του :
Όταν η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προχώρησε στην καταστροφική επένδυση των
55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK, οδηγώντας στο μαρασμό και το ναυάγιο το
επικουρικό μας ταμείο, από την πρώτη στιγμή του ζήτησα ως πρόεδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ να τεθεί επικεφαλής του νομικού μας επιτελείου σε αυτήν την
υπόθεση. Δέχτηκε με μεγάλη χαρά.
Ενώ η υπόθεση προχωρούσε, του τόνιζα επανειλημμένως ότι πρέπει να του καταβάλουμε την αμοιβή του… Η μόνιμη απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και χωρίς
περιστροφές ή περιθώρια παρερμηνειών : «Σαράντο, εγώ για ζητήματα ασφαλιστικών ταμείων και συλλόγων δεν παίρνω ποτέ χρήματα στη ζωή μου. Ξέχασέ το!
Θα συνδράμω και θα στηρίξω την προσπάθειά σας», όπως και πράγματι το έκανε
και μας βοήθησε να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους υπαίτιους της καταστροφής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, χωρίς ποτέ να δεχτεί να πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτός ήταν ο
Δημήτρης Τσοβόλας. Να γιατί ήταν μοναδικός και ξεχωριστός και ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους.
Έτσι λοιπόν, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει για πάντα, ο Δημήτρης Τσοβόλας άφησε
πίσω του μία σπουδαία υπηρεσία και προς όφελος της Ιονικής Οικογένειας…
Ο Δημήτρης Τσοβόλας ο γνήσιος σοσιαλιστής, ο αγωνιστής μίας πολιτικής εντιμότητας που σπανίζει και της οποίας έγινε σύμβολο, ο άριστος νομικός, ο “γιoς του αγωγιάτη” από την Άρτα, ανήκει πια στην αιωνιότητα. Η παρακάτω δήλωσή του
συμπυκνώνει τη φιλοσοφία όλης του της ζωής και αξίζει να την θυμόμαστε:

«Η πολιτική έχει καταντήσει εκτέλεση ή διαχείριση εντολών ξένων
δυνάµεων και εγώ δεν µπόρεσα ποτέ τέτοια πολιτική να εφαρµόσω, γιατί,
όταν δεν είσαι ελεύθερος -µε βάση την ιδεολογία σου, τις πολιτικές που πιστεύεις να αποφασίζεις, χωρίς να χρειάζεται να παίρνεις εντολές είτε από
ντόπιο είτε από ξένο διαπλεκόµενο παράγοντα, δεν αξίζει η πολιτική. Δεν
αξίζει γιατί δεν είσαι πολιτικός, είσαι απλώς υπάλληλος που εκτελείς
εντολές, και κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα µου».

Αντίο Δημήτρη Τσοβόλα. Είθε να υπάρξουν κι άλλοι σαν εσένα!

Σα ρά ν το ς Φι λ ι ππόπο υλο ς
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προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Το Μ εγ α λ εί ο τ η ς Υπο κρι σ ί α ς
Π

ριν από έναν περίπου μήνα το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξέδωσε το πρώτο
φύλλο της εφημερίδας του. Εξ αιτίας
της πολυετούς παρουσίας στη διοίκηση του
επικουρικού μας Ταμείου ανθρώπων που
ενεργούν ουσιαστικά σε βάρος των συμφερόντων των ασφαλισμένων του και το έχουν
οδηγήσει σε ναυάγιο, δεν μπορούσαμε να
υποδεχτούμε αυτή τη νέα έκδοση με καλή
διάθεση… Και όταν διαβάσαμε κιόλας το περιεχόμενό της, σας αναλύσαμε στη
σχετική ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τα ψέματα
και τη φτηνή προπαγάνδα που επιχειρείτο
μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας.
Βέβαια, οι απαράδεκτες ενέργειες της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να λαμβάνουν
επικουρική σύνταξη-φιλοδώρημα 40 ευρώ
και η επικουρική μας ασφάλιση να βρίσκεται
στο
χείλος
του
γκρεμού,
έχουν
ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα
στους συναδέλφους, οι οποίοι βεβαίως δεν
είναι αφελείς. Τα ψέματα, μάλιστα, της
εφημερίδας που εξέδωσε η διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τους εξοργίζουν ακόμα περισσότερο!
Ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάννης
Μπακαλέξης από το Βόλο απέστειλε μία
Ανοιχτή Επιστολή προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, όπου πολύ απλά, καθαρά και ξάστερα
αναφέρεται
στο
Μεγαλείο
της
Υποκρισίας τους :

Μ

ε έκπληξη πρόσφατα παρέλαβα την εφημερίδα που αποφάσισε να εκδώσει το Δ.Σ.
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Δεν αντιλαμβάνομαι ποιόν λόγο ύπαρξης έχει μια τέτοια εφημερίδα και ποιόν σκοπό εξυπηρετεί.
Είναι ένα Δ.Σ. το οποίο εναλλάσσεται τα τελευταία 15
χρόνια και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το κατάντημα του επικουρικού ταμείου.
Μετά την κατάργηση στην ουσία του κοινωνικού κράτους από την Πολιτεία, αλλά και την κατάργηση στην
πραγματικότητα, εξ αιτίας της τεχνολογίας, του κλασικού Τραπεζικού επαγγέλματος, δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προστατέψει τα καλώς εννοούμενα
συμφέροντα των συνταξιούχων συναδέλφων, δεν διεκδίκησε τίποτα.
Πέταξε στον Καιάδα 4.000 παλιούς συνταξιούχους, με
ψευδείς και ανυπόστατες δήθεν μελέτες, οι οποίοι
παίρνουν προς το παρόν επικουρική «σύνταξη», φιλοδώρημα 40 ευρώ, που ίσως στο τέλος το καταργήσουν
τελείως.
Έρχονται τώρα και μας μιλούν για ένα καινούργιο
μοντέλο κεφαλαιοποιητικής επικούρησης, που οδηγεί
στην πραγματικότητα στην ιδιωτική ασφάλιση.
Δηλαδή εκείνοι τι θα κάνουν; Θα παριστάνουν τους
διαχειριστές των ατομικών «κουμπαράδων», όπως

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΚΗΣ

Τ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
α τελευταία 2 χρόνια όλοι μας ζούμε σε μία
πρωτόγνωρη συνθήκη που βεβαίως είχε
ως αποτέλεσμα την αναστολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΙΟΝΙΚΗΣ.
Έχοντας πλέον «μάθει» την πανδημία καλύτερα
και με τα όπλα που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα εναντίον της, πολλές από τις δραστηριότητες που είχαν τεθεί στο περιθώριο επανέρχονται
και είναι εφικτές με ασφάλεια για τους συμμετέχοντες.
Έτσι λοιπόν, κρίναμε κι εμείς ότι είναι η ώρα
για τη Μεγάλη Επιστροφή της Επιτροπής
Πολιτισμού του Συλλόγου μας!
Η νέα εκλεγμένη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων θα συνεργαστεί με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ώστε να γίνουμε ΈΝΑ και σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ!

Του συνάδελφου Γιάννη Μπακαλέξη

λένε, των συναδέλφων τα οποία θα αποταμιεύουν
και θα «ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ» για λογαριασμό των συναδέλφων;
Έχουν το θράσος να μιλούν αυτοί για επενδύσεις , που
ξόδεψαν 55 εκατομμύρια ευρώ του ταμείου, αγοράζοντας μετοχές της ATTIKA BANK, ενέργεια που
προφανέστατα εξυπηρετούσε ιδιοτελείς σκοπούς, τα
οποία σήμερα έχουν εξανεμισθεί τελείως, έχουν χαθεί
για πάντα, και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά
γι’ αυτό;
Συμφωνώ και υπερθεματίζω για την αλήθεια των όσων
το νέο Δ.Σ. του συλλόγου συνταξιούχων της ΙΛΤΕ αναφέρει στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ που δημοσίευσε
στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας του συλλόγου των
συνταξιούχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τη σκοπιμότητα έκδοσης αυτής της εφημερίδας, το οποίο με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να
συγχαρώ για την εκλογή του και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο του.
Κλείνοντας την παρούσα μου επιστολή, θεωρώ απαραίτητο να συμπληρώσω τα παρακάτω. Ειλικρινά,
εμένα προσωπικά το περιεχόμενο αυτής της εφημερίδας, μου θύμισε ιατροδικαστικό πόρισμα, μετά
από πραγματοποίηση νεκροψίας.
Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ -ΒΟΛΟΣ

Η Μεγάλη Επιστροφή!

Τη μεγάλη μας επιστροφή σηματοδότησε η πρώτη μας θεατρική εξόρμηση την Κυριακή 13 Μαρτίου στη
μουσικοθεατρική παράσταση “Κοινή
Ησυχία” στο θέατρο “ΔΙΑΝΑ”. Η
αθρόα προσέλευση των συναδέλφων μας έδειξε πόσο “διψασμένοι”
είναι για τις δραστηριότητες της
Επιτροπής Πολιτισμού της Ιονικής!

Στις 10 Απρι λίου ώρα 18:30 θα πάρει σειρά η θεατρική
παράσταση “Το Σώσε” στο θέατρο “Παλλάς”, σε σκηνοθεσία και συμμετοχή Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, οδηγώντας
έναν all-star θίασο, (Σμαράγδα Καρύδη, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Χρυσοστόμου, Λένα Παπαληγούρα).
Εισ ιτ ήριο : 1 6 ευ ρώ

Δηλώστε ΑΜΕΣΑ Συμμετοχή!

Την Τετάρτη 18 Μαΐου ώρα 09:30 θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ακρόπολης.
Η επίσκεψη θα γίνει με δωρεάν είσοδο & ξενάγηση μέσω ενδοσυνεννόησης (whisper)

Το Μ ά ι ο , θ ε α τ ρ ι κ ή π α ρ ά σ τ α σ η “ Μ α τ ω μ έ ν α Χ ώ μ α τ α ”, μ ε
τ ο υ ς Κώ σ τα Κ α ζά κο , Μ ι χά λ η Σ α ρ ά ν τ η , Ν τ ί ν ο Α λ μ π ά ν η κ . ά .
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Οι άμεσες, επιτυχημένες ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων του Ιανουαρίου 2019 έφεραν τους συνταξιούχους
συναδέλφους της Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις!

Ιανουάριος - φεβρουάριος 2022

Ο e-ΕΦΚΑ μόλις τώρα παραδέχεται τα λάθη του
επανυπολογισμού σε ορισμένες κατηγορίες παλαιών
συνταξιούχων (προ 13.5.16)

Η

μεγαλύτερη επιτυχία του Συλλόγου μας και συνολικά του χώρου της Ιονικής
εδώ και πολλά χρόνια ήταν αδιαμφισβήτητα η εξασφάλιση του συνυπολογισμού των αυξημένων ασφαλίστρων που καταβάλαμε (μετά το υπόμνημα
Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου που έκανε δεκτό η Εθνική Αναλογιστική Αρχή) στον
επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντες
προ 13.5.16) του Ιανουαρίου του 2019. Ο συνυπολογισμός των αυξημένων ασφαλίστρων είχε ως αποτέλεσμα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης και συνεπώς αυξήσεις
στις ανταποδοτικές συντάξεις σχεδόν για το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων
μας του χώρου της Ιονικής.
Ωστόσο, όταν εκδόθηκαν για πρώτη φορά (με τεράστια καθυστέρηση) τα πρώτα
ενημερωτικά σημειώματα των συναδέλφων στους οποίους είχε γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους από 1.1.19, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είχαν εντοπίσει
σφάλματα, τα οποία προσπαθήσαμε να διορθώσουμε καταθέτοντας περισσότερες
από 1.000 ενστάσεις μέσω του Συλλόγου μας. Ουσιαστικά επρόκειτο για λανθασμένη εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016) και αφορούσαν διάφορες
κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων συναδέλφων.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια που είχε εντοπίσει αυτά τα σφάλματα από την πρώτη
στιγμή, δεν έμεινε μόνο στις ενστάσεις, αλλά, όπως σας ενημερώναμε όλο αυτό το
διάστημα, με συνεχείς επιστολές και επαφές με τους αρμοδίους, προσπαθούσε
ώστε να εφαρμοστούν ορθά οι διατάξεις του Νόμου στις περιπτώσεις αυτές.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια και επανειλημμένα διαβήματα προς τον e-ΕΦΚΑ, ορισμένα από αυτά τα σφάλματα πράγματι διορθώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο
του 2021 (όταν έγινε επιτέλους και ο επανυπολογισμός των συντάξεων των περίπου
500 συναδέλφων στους οποίους δεν είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019).
Ωστόσο, κάποια άλλα σφάλματα στον επανυπολογισμό των συντάξεων παλαιών
συνταξιούχων παρέμειναν και συνεπώς συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας για τη διόρθωσή τους, έστω και μεμονωμένα κατά περίπτωση, όπως και έγινε μετά από κάλεσμά μας για το συνυπολογισμό της εξαγοράς χρόνου στρατού, της εξαγοράς χρόνου
σπουδών, τον ασφαλιστικό χρόνο που διένυσαν συνταξιούχοι συνάδελφοι μετά την
τράπεζα, τα οποία και λύνονται σταδιακά με δική μας επιμέλεια μετά την επανεξέταση των εν λόγω συντάξεων.
Όλες αυτές οι προσπάθειές μας στο θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες
έγιναν χάρη στο εξαιρετικό ασφαλιστικό μας επιτελείο, ουσιαστικά έφεραν
τους συναδέλφους της Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις!
Και το λέμε αυτό γιατί, σύμφωνα και με σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το
ΕΝΔΙΣΥ, ο e-ΕΦΚΑ πλέον παραδέχεται τα σφάλματά του στον επανυπολογισμό
των συντάξεων ορισμένων κατηγοριών παλαιών συνταξιούχων.
Ωστόσο, αναφορικά με το θέμα αυτό και την παραδοχή του e-ΕΦΚΑ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε προλάβει και είχε καταθέσει, ήδη πριν την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου, το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου, με αποτέλεσμα να
συνυπολογιστούν τα αυξημένα ασφάλιστρα που καταβάλαμε εμείς της Ιονικής
στον επανυπολογισμό της σύνταξής μας, ενώ τα υπόλοιπα σφάλματα που προέκυψαν τα είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων και επ’ αυτών
υποβάλαμε τις ενστάσεις και μάλιστα τα περισσότερα εξ αυτών των σφαλμάτων
έχουν ήδη διορθωθεί για τους συναδέλφους μας μετά από τις επίμονες προσπάθειές μας!

Έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για τη διόρθωση των σφαλμάτων

Τώρα πλέον ο e-ΕΦΚΑ όχι μόνο παραδέχεται τα σφάλματα αυτά, αλλά έστω και
μετά από 6 (!) χρόνια, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχουν έρθει εις γνώση
μας και μέσα από το ΕΝΔΙΣΥ με το οποίο συνεργαζόμαστε, έχει συστήσει ειδική επιτροπή για να ελέγξει τις δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις με τα κραυγαλέα λάθη
που έχουν γίνει στον επανυπολογισμό των συντάξεων του 2019.

ΕΝΗΜΕρΩΣΗ:

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους e-ΕφΚΑ

Γ

νωρίζετε ότι ο Σύλλογός μας εξειδικεύεται στα ασφαλιστικά θέματα και σας
παρέχει πάντοτε την πληρέστερη και πλέον έγκυρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στα ασφαλιστικά και ιδιαιτέρως όσα αφορούν το χώρο της Ιονικής.
Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε η εγκύκλιος υπ’αριθμ. Φ. 80000/102641 από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία αναφέρεται στην αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης στους ασφαλισμένου e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο και για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων στα ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ Ταμεία, πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των πλασματικών ετών οποτεδήποτε, προγενέστερα ή και μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης,
αλλά σε καμία περίπτωση μετά από αυτή.
Δηλαδή συνάδελφοι, δεν απαιτείται πλέον η αίτηση αναγνώρισης του πλασματικού
χρόνου ασφάλισης να έχει κατατεθεί σε προηγούμενο έτος από εκείνο της υποβολής

Η σύσταση αυτής
της επιτροπής βεβαίως αποτελεί δικαίωση
για
την
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
που από την πρώτη μέρα που εκδόθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα των
επανυπολογισμένων συντάξεων είχε επισημάνει τη σωρεία των σφαλμάτων
που είχαν γίνει κατά τον επανυπολογισμό.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:
Α) Χιλιάδες συντάξεις που έχουν βαρέα ένσημα τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί στον επανυπολογισμό του 2019.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν μερικές δεκάδες συνάδελφοί μας, για τους
οποίους η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή, χωρίς
ωστόσο να έχουμε ακόμα κάποια απάντηση.
Β) Όσοι έχουν παράλληλο χρόνο ο οποίος δεν έχει υπολογιστεί στην σύνταξή
τους και δεν δικαιούνται δεύτερη σύνταξη (δηλαδή ο παράλληλος χρόνος να
είναι πάνω από 15 χρόνια και να έχουν κλείσει το 67ο έτος της ηλικίας τους).
Για αυτήν την υπόθεση η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει επιμείνει εδώ και καιρό για
να διορθωθεί αυτή η αδικία.
Γ) Όσοι είχαν αυξημένο ασφάλιστρο εργαζόμενου-εργοδότη πάνω από 20%.
Βεβαίως, ιδιαίτερα για αυτήν την κατηγορία που ουσιαστικά αφορά το σύνολο των συναδέλφων, αφού οι προερχόμενοι από την Ιονική Τράπεζα καταβάλαμε μεγαλύτερο ασφάλιστρο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ενέργειες της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ουσιαστικά έχουν λύσει αυτό το θέμα, αφού το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου που έγινε δεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οδήγησε στην αύξηση των συντάξεων σχεδόν όλων των συναδέλφων,
γεγονός που αποτελεί και τη μεγαλύτερη ασφαλιστική επιτυχία για το χώρο
μας εδώ και πολλά χρόνια.
Δ) Όσοι έχουν συντάξεις χηρείας που ο θάνατος ήταν μέχρι τον 5/2016 και
ο θανών ανήκε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.
Βέβαια, και για αυτήν την κατηγορία η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει μεριμνήσει και
ο επανυπολογισμός της σύνταξης του θανόντα έχει γίνει με το επιπλέον
ασφάλιστρο που καταβάλαμε εμείς της Ιονικής.
.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Εκτός από τις περιπτώσεις Γ’ και Δ’ που αφορούν το σύνολο των συναδέλφων
και μετά από τις επιτυχημένες ενέργειές μας έχουν ήδη διεκπεραιωθεί, οι υπόλοιπες
περιπτώσεις αφορούν αρκετές δεκάδες συναδέλφων που έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τη διόρθωση του επανυπολογισμού της σύνταξής τους προς όφελός
τους.
Εμείς λοιπόν καλούμε τους παλαιούς (συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) συνταξιούχους συναδέλφους μας, που τους αφορούν αυτές οι προαναφερθείσες περιπτώσεις να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας, προκειμένου να τις
καταγράψουμε και να δούμε μαζί με ποιον τρόπο θα ενεργήσουμε προς την Επιτροπή αυτή προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να ολοκληρωθεί ο ορθός επανυλογισμός των συντάξεών τους.
Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία έχουμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς προς
το παρόν δεν έχει βρεθεί λύση για αυτά (όπως π.χ. τα αναδρομικά για όσους διορθώθηκαν τα λάθη ή τους έγινε ο επανυπολογισμός τον Απρίλιο του 2021 κ.λπ.), για
τα οποία ακόμα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τον e-ΕΦΚΑ και επεξεργαζόμαστε τις επόμενες ενέργειές μας.
Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να έχετε άμεση
και έγκυρη ενημέρωση τόσο για τα προαναφερθέντα θέματα, όσο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα του χώρου της Ιονικής.

αιτήσεως συνταξιοδότησης, αλλά ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος
ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος προς θεμελίωση ή
κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Ο μέγιστος δε
αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος είναι σε κάθε περίπτωση αυτός που αντιστοιχεί
στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν, κατά τα προαναφερθέντα. Επισημαίνεται δε, ότι οι οδηγίες της συγκεκριμένης εγκυκλίου ισχύουν ακόμα και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης:

1. Αν οι υποθέσεις τους βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο
της διοικητικής διαδικασίας
2. Ακόμα και αν οι υποθέσεις τους έχουν κριθεί οριστικά και δεν εκκρεμούν σε
κανένα στάδιο. Για λόγους ίσης μεταχείρισης αναγνωρίζεται στον ασφαλισμένο
συνταξιούχο η δυνατότητα σχετικής αίτησης προκειμένου να εφαρμοστεί στη δική
του περίπτωση η εν λόγω εγκύκλιος.

Αυτή η εγκύκλιος βέβαια αφορά όλους τους ασφαλισμένους, αλλά ειδικά για το Ταμείο
μας ΤΑΠΙΛΤ αφορά κατά κύριο λόγο τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.83 (εξαγορά
στρατού), αλλά και τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.
Σε κάθε περίπτωση, αν οι ενδιαφερόμενοι έχετε οποιαδήποτε απορία ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογό μας ώστε να σας εξυπηρετήσουν οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι.
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Κοινή επιστολή Συλλόγων στον Υπουργό Εργασίας για τις εκκρεμότητες υπολογισμών
και απόδοσης αναδρομικών συντάξεων συνταξιούχων συναδέλφων μας

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
ίμαστε βέβαιοι ότι πλέον όλοι γνωρίζετε την
υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
του Συλλόγου μας σε κάθε είδους ασφαλιστικό θέμα που παρουσιάζεται στους συναδέλφους της Ιονικής. Οι κινήσεις, οι παρεμβάσεις και
οι ενέργειές μας έχουν επανειλημμένα δώσει λύσεις σε προβλήματα και έχουν ωφελήσει τους συναδέλφους μας.
Τα τελευταία χρόνια βέβαια, οι συνεχείς αλλαγές στους ασφαλιστικούς νόμους και η εφαρμογή τους στις συντάξεις, έχουν προκαλέσει
πολλαπλάσια προβλήματα και εκκρεμότητες
λόγω της δυσλειτουργίας που διακρίνει τον eΕΦΚΑ, στην οποία βεβαίως έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους έχει παρέμβει και έχει δώσει λύσεις σε πολλά από αυτά τα ζητήματα,
ωστόσο είναι και αρκετά ακόμα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα και

Ε

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
Αρ. Πρ.: 3/149

Προς: υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοιν.: 1. Διοικητή e-ΕφΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή
2. Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ-ΤΑΠΙλΤ, πλέον e-ΕφΚΑ

Θέμα : Εκκρεμότητες υπολογισμών και απόδοσης αναδρομικών συντάξεων
συνταξιούχων ΤΑΠΙλΤ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Είμαστε ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα «ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος.
Εκπροσωπούμε τους 3.600 παλαιούς και νέους συνταξιούχους του Ειδικού Ταμείου
ΤΑΠΙΛΤ, οι οποίοι προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα.
Μετά από σειρά επιστολών μας και εξωδίκου που έχουμε αποστείλει σχετικά με ασφαλιστικά ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και μας απασχολούν και καθόσον
έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα που δεν υπήρξε κάποια απάντηση ή κάποια
εξέλιξη επί των θεμάτων αυτών και επομένως αυτά παραμένουν άλυτα και δεν έχουμε
καμία επίσημη ενημέρωση για τυχόν διευθέτησή τους, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε
προσωπικά σε εσάς, αναλύοντας αυτά τα προβλήματα προκειμένου, επιτέλους, να
δοθούν λύσεις και σε κάθε περίπτωση να ικανοποιηθούν τα καθ’όλα δίκαια αιτήματά
μας:
Παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις 13.5.16)
Ζήτημα Α.
Την 1.1.19 έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016. Ωστόσο, σε 500 και πλέον συνταξιούχους συναδέλφους
μέλη των Συλλόγων μας ο επανυπολογισμός δεν έγινε αρχικά και εν τέλει πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση μόλις τον Απρίλιο του 2021. Παρ’ όλα αυτά
και ενώ προστέθηκαν από τον Απρίλιο του 2021 τα 3/5 της αρνητικής προσωπικής
διαφοράς στη μηνιαία σύνταξη των εν λόγω συναδέλφων μας, δυστυχώς μέχρι σήμερα
δεν τους έχουν καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ, όπως θα όφειλε, τα αναδρομικά που
έχουν προκύψει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή, για τον Ιανουάριο,
το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2021 τα 3/5 της αρνητικής προσωπικής διαφοράς,
για το σύνολο του 2020 τα 2/5 και για το σύνολο του 2019 το 1/5.

Ζήτημα Β.
Παραμένοντας στην ως άνω κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μελών των
Συλλόγων μας, κατά τον ίδιο τρόπο, όσοι από αυτούς είχαν περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης, δεν έλαβαν τα σωστά ποσά αναδρομικών κατά τον πρόσφατο επανυπολογισμό των συντάξεων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου 4670/2020 για
τα περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης από 1.10.19, αφού έλαβαν αναδρομικά μόνο
για το διάστημα από 1.4.21 και μετά (δηλαδή από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε και ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016).
Επομένως δεν τους έχουν καταβληθεί τα 2/5 της εν λόγω διαφοράς για τον Ιανουάριο,
το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2021, αλλά ούτε και το 1/5 από 1.10.19 έως 31.12.20,
όπως έλαβαν οι υπόλοιποι παλαιοί συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Ζήτημα Γ.
Μετά από τον πρώτο επανυπολογισμό την 1.1.19 σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016,
έκτοτε στην πορεία έγιναν διορθώσεις σε διάφορες περιπτώσεις συντάξεων συναδέλφων μας που είχαν παρατηρηθεί λάθη. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αυτές οι διορθώσεις οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση της σύνταξης σε σχέση με τον αρχικό
επανυπολογισμό, δεν έχουν καταβληθεί και τα αντίστοιχα αναδρομικά που προκύ-

Ελπίζουμε ο Υπουργός να κατανοήσει τη σοβαρότητα αυτών
των θεμάτων που αναλύουμε στην επιστολή μας, καθώς βέβαια
ήδη κάποια από αυτά βρίσκονται σε εκκρεμότητα ακόμα και 3
χρόνια (!), προκειμένου, επιτέλους, να δοθούν λύσεις για τους
συναδέλφους μας που βρίσκονται σε μία συνεχή αναμονή.
Επιπλέον, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Υπουργός έχει κατανοήσει το αναποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας του e-

αφορούν κυρίως τους επανυπολογισμούς των
συντάξεων, τις αποδόσεις αναδρομικών στους
δικαιούχους και τους παράλληλους ασφαλιστικούς χρόνους και ασφαλιστικούς χρόνους μετά
τη συνταξιοδότηση που ακόμα δεν έχει βρεθεί
τρόπος να συνυπολογιστούν.
Επειδή όλα αυτά τα εκκρεμή θέματα χρονίζουν
και ταλαιπωρούν άδικα τους συναδέλφους μας
και αφού βεβαίως έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένα μέσω επιστολών μας, αλλά και εξωδίκου που έχουμε αποστείλει στον e-ΕΦΚΑ,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του,
χωρίς
ωστόσο
ουσιαστικό
αποτέλεσμα, αποφασίσαμε πλέον οι Σύλλογοι
του χώρου της Ιονικής να αποστείλουμε κοινή επιστολή στον ίδιο τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη. Στην επιστολή μας
που ακολουθεί, αναλύουμε τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ελπίζοντας
ότι ο Υπουργός θα ευαισθητοποιηθεί ώστε να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες
και να διεκπεραιωθούν :

πτουν από 1.1.19 μέχρι τη διόρθωση της σύνταξης προς τα πάνω και ουδείς είναι
σε θέση να μας ενημερώσει πότε και με ποιον τρόπο θα καταβληθούν αυτά τα αναδρομικά.

Νέοι συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16)
Ζήτημα Α.
Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των νέων συνταξιούχων με τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης που προβλέπει ο Νόμος 4670/2020 για τα περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης, ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων συναδέλφων μελών των Συλλόγων
μας παραμένει ακόμα χωρίς να τους έχει γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξης και
συνεπώς δεν έχουν λάβει ούτε την αύξηση, αλλά ούτε και τα αναδρομικά που δικαιούνται βάσει του Ν4670/2020.
Ζήτημα Β.
Υπάρχουν πολλοί νέοι συνταξιούχοι συνάδελφοι μέλη μας οι οποίοι έχουν παράλληλο
ασφαλιστικό χρόνο ή ασφαλιστικό χρόνο που έχουν διανύσει μετά τη συνταξιοδότησή
τους. Αυτοί οι ασφαλιστικοί χρόνοι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό να συνυπολογιστούν στην ανταποδοτική τους σύνταξη. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν ακόμα
και παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν φέρει εκ των υστέρων ασφαλιστικούς χρόνους,
αλλά ούτε και σε αυτούς έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο πλέον θα συνυπολογίζονται
οι χρόνοι αυτοί. Έχουν παρέλθει περίπου 5,5 χρόνια από το Νόμο 4387/2016 και μέχρι
σήμερα ακόμα δεν έχει εκδοθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος, αλλά, απ’ όσα είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε, ούτε και κατάλληλο λογισμικό που να μπορεί αν υποστηρίξει
τον υπολογισμό αυτών των ασφαλιστικών χρόνων (παράλληλων, μετά τη συνταξιοδότηση κ.λπ.).

Κύριε Υπουργέ,
Έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσουμε με τον e-ΕΦΚΑ για όλα τα
παραπάνω ζητήματα, καθόσον πλέον μας απασχολούν για χρόνια, δίχως καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Το σπουδαιότερο είναι μάλιστα, ότι δεν έχουμε λάβει και καμία
απάντηση από κανένα φορέα στις επανειλημμένες επιστολές μας και το εξώδικο που
έχουμε αποστείλει επί των τιθέμενων ζητημάτων.
Τέλος, να σας αναφέρουμε ότι ακόμα και για τις άδικες κρατήσεις που γίνονται στους
συνταξιούχους συναδέλφους μέλη των Συλλόγων μας (καθόσον ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζει
τις κρατήσεις επί του τελικού ποσού στο οποίο θα διαμορφωθεί η σύνταξη το 2023 και
όχι επί του ποσού που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μέχρι τότε), μετά από σειρά επιστολών που είχαμε αποστείλει, λάβαμε μία απάντηση χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο που δεν έγινε καμία πραγματική διευκρίνιση.
Για αυτό λοιπόν, έχοντας φτάσει σε αδιέξοδο και με τους συναδέλφους μας να ταλαιπωρούνται επί σειρά ετών πλέον για ζητήματα ξεκάθαρα και αυτονόητα σύμφωνα με
τους ασφαλιστικούς νόμους που παραμένουν σε εκκρεμότητα, απευθυνόμαστε σε
εσάς προσωπικά, ελπίζοντας να σας απασχολήσουν τα ζητήματα αυτά, προκειμένου
να κινήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες για να διευθετηθούν.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος φιλιππόπουλος
Νικόλαος Αλεξόπουλος

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος φιλιππόπουλος
Παναγιώτης Χαλικιάς

ΕΦΚΑ, - στο οποίο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και η ανάθεση
εργασιών του σε ανάδοχες εταιρείες με ακατάλληλο και ανεκπαίδευτο προσωπικό - προκειμένου να εγκαταλείψει τους σχεδιασμούς του για περαιτέρω αφαίμαξή του και να
επικεντρωθεί στην ενίσχυσή του με εξειδικευμένο, έμπειρο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως άλλωστε του
έχουμε ήδη προτείνει.

6

Ενημέρωση

Ιανουάριος - φεβρουάριος 2022

Τα Έ ρ γ α κ α ι ο ι Η μ έ ρ ε ς τ ο υ κ . Κ ο λ λ ά τ ο υ ,
της κ. Καραδελή και των συνεργατών τους

ΜΕΡΟΣ 1ο:

Μ

Η (ευτυχώς αποτυχημένη) απόπειρα σαμποτάζ του επανυπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα
με το Υπόμνημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που οδήγησε σε αυξήσεις των συντάξεών μας

ετά από σειρά ετών ο χώρος της Ιονικής
μπορεί να ατενίζει το μέλλον με προοπτική
και αισιοδοξία, αφού οι Σύλλογοι του
χώρου μας (ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΣΙΛΤΕ – ΣΥΙΛΤΕ)
βρίσκονται για πρώτη φορά σε αρμονική συνεργασία και εμφανίζουν ενιαίο μέτωπο για τις πολύπλευρες διεκδικήσεις μας. Αυτή η θετική εξέλιξη
έγινε πραγματικότητα μετά από τις πρόσφατες
εκλογές στο ΣΣΙΛΤΕ (ενώ κατέστη εφικτή ήδη από
το διορισμό της προσωρινής διοίκησης τον Ιούνιο του 2020).
Δυστυχώς, μέχρι τότε, όπως γνωρίζετε και επανειλημμένα έχουμε αναδείξει, ο ΣΣΙΛΤΕ βρισκόταν σε
μία κατάσταση διαρκούς παρακμής, στην οποία
τον είχαν οδηγήσει οι προηγούμενες διοικήσεις
του που είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία του. Η
άγνοια, η ανικανότητα, η αναξιοκρατία και τα προσωπικά συμφέροντα επικρατούσαν εις βάρος της
προώθησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων και
των συμφερόντων των συναδέλφων.
Η νέα, εκλεγμένη διοίκηση του ΣΣΙΛΤΕ έχει αποφασίσει όμως να θέσει τον δάκτυλον επί τον
τύπον των ήλων και να αποκαλύψει με ντοκουμέντα τα έργα και τις ημέρες των ανθρώπων
αυτών που «διοίκησαν» το ΣΣΙΛΤΕ επί σειρά
ετών.
Δυστυχώς, οι κύριοι και οι κυρίες αυτές δε λειτούργησαν μόνο στο πλαίσιο μίας τυφλής συνδικαλιστικής αντιπαλότητας, αλλά προκειμένου να
επιτύχουν τους σκοπούς τους (αλήθεια, ποιοι
ήταν αυτοί δε γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι
συγκρούονταν με αυτούς της Ιονικής Οικογένειας…), δε δίστασαν να φτάσουν στο σημείο να
υπονομεύσουν ακόμα και τις πιο σημαντικές κατακτήσεις που προώθησε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
προς όφελος όλων των συναδέλφων. Προφανώς
πίστεψαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν
να μετατρέψουν ες αεί το ΣΣΙΛΤΕ σε ένα ιδιότυπο
«Βατικανό», χρησιμοποιώντας τον για προσωπικές
επιδιώξεις, χωρίς μάλιστα να ενεργοποιούνται στο
ελάχιστο για την προώθηση ή επίλυση των θεμάτων των συναδέλφων μας…
Νομίζουμε ότι σαφώς και χωρίς κανένα περιθώριο
αμφισβήτησης, η μεγαλύτερη επιτυχία για το
χώρο των συνταξιούχων της Ιονικής εδώ και
πολλά χρόνια, ήταν ο επανυπολογισμός των
συντάξεων με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου, ο
οποίος μετά τις ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ οδήγησε στην αύξηση των συντάξεων της
συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων
μας. Όπως γνωρίζετε, οι αυξήσεις αυτές έγιναν
δυνατές χάρη στο Yπόμνημα Κουτρουμάνη –
Αλεξόπουλου το οποίο συντάχθηκε και κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες υπό την αιγίδα της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και έγινε δεκτό από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή (άλλωστε κατά τον ίδιο
τρόπο είχαμε επιτύχει την αύξηση του εφάπαξ μας
από 45% σε 70% και πλέον κατά μέσο όρο).
Αυτά πλέον είναι γνωστά ανάμεσα σε όλους τους
συναδέλφους, αλλά τότε δυστυχώς η παραπληροφόρηση και ο αποπροσανατολισμός είχαν κάνει την
εμφάνισή τους από τους γνωστούς – αγνώστους
του χώρου της Ιονικής… Τότε που μας αποκαλούσαν «ριψάσπιδες» και «μηδίσαντες» επειδή προσπαθούσαμε (και κατορθώσαμε) να πετύχουμε τις
αυξήσεις των συντάξεων των συναδέλφων μας!
Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, προτιμούσαν
να μη γίνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις των
συναδέλφων μας, από τη στιγμή που τα εύσημα για αυτήν την επιτυχία θα τα εισέπραττε

η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.
Τα ντοκουμέντα που θα σας παρουσιάσουμε, αναφέρονται σε αυτήν ακριβώς την τεράστια κατάκτηση του χώρου μας.
Οι κύριοι και κυρίες αυτές λοιπόν, όταν εμείς ξεκινούσαμε την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού επιτεύγματος, τυφλωμένοι από την άγνοια και
τη ματαιοδοξία, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να
υπονομεύσουν την υλοποίησή του, γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούσαν τα μικροσυνδικαλιστικά τους, προσωπικά συμφέροντα,
αδιαφορώντας βέβαια για το συμφέρον των συναδέλφων.
Τότε λοιπόν που όλη η Ελλάδα ήταν… στην πρίζα
και τα ΜΜΕ έπαιζαν συνεχώς το θέμα των μειώσεων των συντάξεων, εμείς σε συνεργασία με τους
έμπειρους και ικανότατους ασφαλιστικούς μας συμβούλους, ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε τονίσει
ότι προωθώντας το Υπόμνημα ΚουτρουμάνηΑλεξόπουλου και καθώς είχαμε τα κατάλληλα
στοιχεία στη διάθεσή μας (ολόκληρο το αρχείο
από καταβολής ΤΑΠΙΛΤ, Καταστατικό, ΦΕΚ, Εγκυκλίους κ.λπ.), μπορούσαμε να αποδείξουμε με
σαφή τρόπο ότι όχι μόνο δεν ανησυχούσαμε για
μειώσεις συντάξεων, αλλά ευελπιστούσαμε για
αυξήσεις! Όπως ακριβώς και έγινε…
Δυστυχώς, οι γνωστοί – άγνωστοι του χώρου της
Ιονικής, είχαν άλλες βλέψεις. Πώς θα εκμεταλλευτούν το Σύλλογο και πώς θα μείνουν στις καρέκλες τους, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι θα
έπρεπε να σαμποτάρουν το μεγαλύτερο επίτευγμα για τους συνταξιούχους συναδέλφους.
Τους ίδιους τους διέκρινε άλλωστε η άγνοια, αλλά
αυτό είναι αθώο σε σχέση με τη λυσσαλέα προσπάθειά τους να ανατρέψουν την προσπάθεια της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που οδήγησε στην αύξηση των
συντάξεων της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων μας.
Πολλοί θα θυμάστε τότε που οι άνθρωποι αυτοί
μας λοιδορούσαν και μας συκοφαντούσαν και μάλιστα το έκαναν και δημόσια, χωρίς καμία αίσθηση
αισχύνης. Ωστόσο, ακόμα κι εμείς στην ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ που γνωρίζαμε την άγνοια που τους
διέκρινε σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και την
τυφλή εχθρότητά τους προς τις ενέργειές μας,
δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα έφταναν
στο ακραίο σημείο να προσπαθούν να ανατρέψουν τις διαδικασίες που οδήγησαν σε αυξήσεις
στις συντάξεις των συναδέλφων μας! Μάλιστα το
έκαναν και με επίσημο τρόπο, αποστέλλοντας επιστολές στο ΗΔΙΚΑ στις οποίες ζητούσαν να θεωρούνται οι μόνοι νόμιμοι εκπρόσωποι των
συνταξιούχων της Ιονικής και να μη ληφθούν
υπ’όψη τα στοιχεία που παρουσίαζε η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ, επειδή οι ίδιοι είχαν «άλλη άποψη» (ευτυχώς δε χρειάστηκε ποτέ να μας την εξηγήσουν
γιατί το αίτημά τους ορθώς απορρίφθηκε).
Αλλά επειδή τα γραπτά μένουν και πλέον είναι ντοκουμέντα της απαράδεκτης στάσης τους, σας δημοσιεύουμε σήμερα ένα πρώτο σχέδιο επιστολής,
καθώς και την τελική επιστολή με μία ελαφρά τροποποίηση στην τελευταία παράγραφο (η αλλαγή
είναι σημειωμένη στο προσχέδιο), η οποία απεστάλη με αριθμό πρωτοκόλλου του Συλλόγου νο
6412-3.1.18 προς το ΗΔΙΚΑ (με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης νο 49-3.1.18), με την οποία ζητούσαν να μη ληφθεί υπ’ όψη στη διαδικασία του
επανυπολογισμού το Υπόμνημα ΚουτρουμάνηΑλεξόπουλου που οδήγησε στην πιο σημαντική
κατάκτηση για τους συναδέλφους μας!

Εν ολίγοις, θολωμένοι από την άγνοια και τα προσωπικά τους συμφέροντα,
ζητούσαν να μη ληφθούν υπ’όψη τα στοιχεία που παρείχε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
που οδήγησαν στις αυξήσεις των συντάξεών μας, με το πρόσχημα ότι αρμόδιοι για
τους συνταξιούχους της Ιονικής ήταν αυτοί οι αδαείς, αλλά κι η ΟΣΤΟΕ και η ΟΤΟΕ
που δεν έχουν ιδέα για το συμβαίνει στο Ταμείο μας! Φανταστείτε να είχαν εισακουσθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να είχε αγνοηθεί το Υπόμνημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ! Αυτήν τη στιγμή οι αυξήσεις που έχουν λάβει οι
συνταξιούχοι συνάδελφοι σχεδόν στο σύνολό τους, δε θα είχαν γίνει ποτέ, με
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ κ. ΚΟΛΛΑΤΟΥ, ΤΗΣ κ. ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΤΗΣ κ. ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ κ. ΒΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ!!!
Ευτυχώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ορθώς αξιολόγησαν τη σοβαρότητα, την εγκυ-

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠ ΙΣ ΤΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣ Α ΕΠ ΙΣ ΤΟΛΗ

ρότητα και την υπευθυνότητα του Υπομνήματος, αλλά και των στελεχών της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και εν τέλει υλοποιήθηκαν οι αυξήσεις στις συντάξεις μας. Δε
θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, καθόσον όλα όσα αναφέρονται στο Υπόμνημα συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ΦΕΚ, Εγκυκλίους κ.λπ. από
τη δημιουργία του ΤΑΠΙΛΤ μέχρι σήμερα).
Αυτό βέβαια, μπορεί να είναι και ένα σημαντικό καμπανάκι για το πώς και με
τι κριτήρια και σοβαρότητα επιλέγει ο καθένας ποιος θα τον εκπροσωπεί σε
θεσμούς που μπορούν να επηρεάζουν τη ζωή του…
Αυτό ήταν μόνο το πρώτο μέρος των Έργων και Ημερών του κ. Κολλάτου, της
κ. Καραδελή και των συνεργατών τους. Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν κι άλλα
ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την καταστροφική λειτουργία τους στο Σύλλογο.
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Η απάντηση στην αντίδραση της κ. Καραδελή στα αδιάσειστα ντοκουμέντα για την απόπειρα
σαμποτάζ της ίδιας και του κ. Κολλάτου στον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα με
το Υπόμνημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που οδήγησε σε αυξήσεις των συντάξεών μας

υτό ήταν το πρώτο από σειρά αποκαλυπτικών ντοκουμέντων για την
κατάσταση που επικρατούσε στο Σύλλογο Συνταξιούχων επί Προεδρίας
κκ. Κολλάτου, Καραδελή, Γκλαβοπούλου, Βέργου, Προκόπη και Αναγνωστάκη, οι οποίοι δυστυχώς ενεργούσαν εναντίον των συμφερόντων
των συναδέλφων της Ιονικής.
Στα έγγραφα αυτά, αποδεικνύεται ότι οι κκ. Κολλάτος και Καραδελή είχαν
εναντιωθεί στο υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου που υπέβαλε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και οδήγησε σε αυξήσεις στους συνταξιούχους συναδέλφους μας με τον επανυπολογισμό του Ιανουαρίου του 2019 και δε δίστασαν
να υπονομεύσουν αυτήν την προσπάθεια, αποστέλλοντας επίσημα σχετική
επιστολή προς την ΗΔΙΚΑ.

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω…

Στη σχετική μας ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας απάντησε η πρώην Γενική
Γραμματέας του ΣΣΙΛΤΕ, κ. Καραδελή, η οποία απέστειλε διαδικτυακά την κάτωθι επιστολή, την οποία και δημοσιεύουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας για
πλήρη διαφάνεια:

«Προς το ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ναύπλιον 3.2.2022

Εκτιμώ το ενδιαφέρον σας για την σωστή ενημέρωση των συναδέλφων μας,πλήν
όμως για να εξασφαλίσετε την ορθότητα των πληροφοριών σας,παρακαλώ να
ελέγχετε τα στοιχεία σας,δεδομένου οτι,στα συγκεκριμένα έγγραφα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η
υπογραφή μου.Δεν έχω ιδέα αυτών των επιστολών προς την ΗΔΙΚΑ με ημερομηνία
3.1.2018 και κατ´ επέκτασιν δεν έχουν και την συναίνεσή μου.Εχετε την δυνατότητα
να συγκρίνετε σε πλήθος εγγράφων την υπογραφή μου με αυτή που παρουσιάζεται στις επιστολές Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας και της αποκατάστασης του ονόματός μου.Σε αντίθετη περίπτωση θα χαρακτηρισθείτε οτι
ενεργείτε με κακόβουλη πρόθεση ,όπως ο συντάξας την επιστολή !!!!!!»
Η κυρία Καραδελή κατέθεσε την άποψή της επί του θέματος, ωστόσο έλαβε και
την αντίστοιχη απάντηση, την οποία σας παραθέτουμε στη συνέχεια :

«Κυρία Καραδελή,
Χαρακτηρίζετε κακόβουλη τη σύνταξη της επιστολής. Εμείς τη χαρακτηρίζουμε ντροπιαστική για
το χώρο της Ιονικής, όταν από την επιστολή αυτή προκύπτει ότι επιχειρήθηκε να υπονομευθεί επίσημα μέσω του Συλλόγου Συνταξιούχων μία προσπάθεια που ήταν προς όφελος όλων των συναδέλφων μας! Ευτυχώς βέβαια αγνοήθηκε η ντροπιαστική αυτή επιστολή και αφού έγινε δεκτό
το υπόμνημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ αυξήθηκαν οι συντάξεις σχεδόν στο σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων μετά τον επανυπολογισμό, όπως βεβαίως έγινε και με τη δική σας σύνταξη.
Όσον αφορά τους ισχυρισμούς σας, εμείς βέβαια δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους ειδικούς γραφολόγους, ώστε να γνωμοδοτήσουμε αν είναι πράγματι δική σας η υπογραφή ή όχι. Καταγράφεται ο ισχυρισμός σας μεν, ωστόσο εκείνο που γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας είναι ότι την
περίοδο εκείνη διατελούσατε Γενική Γραμματέας στο ΣΣΙΛΤΕ και με βάση το καταστατικό του Συλλόγου ήσασταν υποχρεωμένη να χορηγήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, ήσασταν υπεύθυνη για
τη διακίνηση όλων των εγγράφων που διακινούσε ο ΣΣΙΛΤΕ, αλλά και για την αρχειοθέτηση της
επιστολής. Επομένως οι ευθύνες είναι δεδομένες και πρέπει να διερευνηθούν.
Και βέβαια, το θέμα είναι ότι δε στεκόμαστε μόνο στην υπογραφή και στα καθήκοντά σας που
απορρέουν από το καταστατικό. Γιατί τώρα η διαμαρτυρία σας είναι ουσιαστικά «εκπρόθεσμη»,
αφού την περίοδο εκείνη που διαδραματίζονταν αυτές οι ντροπιαστικές ενέργειες για το χώρο της
Ιονικής που στρέφονταν σε βάρος των συναδέλφων, όχι μόνο συμμετείχατε από τη θέση σας ως
Γενική Γραμματέας, αλλά υπερθεματίζατε την καταστροφική πολιτική που ακολουθούσε ο ΣΣΙΛΤΕ.
Και βέβαια, δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε αν η τότε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου και νομικός κ. Γκλαβοπούλου, που γνωρίζουμε ότι τυγχάνει να είναι προσωπική σας φίλη, δε σας είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει για τις ευθύνες που προκύπτουν από τη λειτουργία σας ως Γενική
Γραμματέας ενός νομικού προσώπου, όπως είναι ο ΣΣΙΛΤΕ.
Εν κατακλείδι, το ενδιαφέρον μας για την ενημέρωση των συναδέλφων και για την κάθαρση στο
ΣΣΙΛΤΕ, που τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε από συμπεριφορές που δεν άρμοζαν σε ένα συνδικαλιστικό σωματείο, θα συνεχιστεί, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλά ακόμα ντοκουμέντα ντροπής που
αφορούν την περίοδο που συμμετείχατε κι εσείς στη διοίκηση του Συλλόγου μας ως Γενική Γραμματέας. Είμαστε υποχρεωμένοι μετά την υπόσχεσή μας για πλήρη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη
που μας έδειξαν οι συνάδελφοι να αναδείξουμε τις περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αλλά και να αποδώσουμε ευθύνες στους υπαιτίους για αυτήν την ντροπιαστική περίοδο για το Σύλλογό μας.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ενώπιον των επικείμενων αποκαλύψεων και εξελίξεων,
είναι να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο.»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Εμείς σας έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη μέρα ότι η κάθαρση, η διαφάνεια και η ανάκτηση της αξιοπιστίας του Συλλόγου Συνταξιούχων είναι
το πρώτο μέλημά μας. Και σίγουρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, αν πρώτα δεν κλείσουν οι πληγές του παρελθόντος. Τα ευρήματα
στο Σύλλογο Συνταξιούχων μετά από σειρά ετών κακοδιοίκησης θα ερευνηθούν εξονυχιστικά και βεβαίως θα αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους προσπάθησαν να μετατρέψουν το Σύλλογο σε ένα κλειστό κλαμπ, που αδιαφορούσε ή και αντιμαχόταν τα συμφέροντα των συναδέλφων της Ιονικής.

Η (ευτυχώς ξανά αποτυχημένη) απόπειρά τους να μη ληφθεί υπ’ όψη το Υπόμνημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στον
επανυπολογισμό και να “απαλλοτριωθούν” τα περιουσιακά στοιχεία των Ιονικάριων από τον e-ΕΦΚΑ
εν είναι σχήμα υπερβολής όταν τονίζουμε ότι ΑΙΔΩΣ ΑρΓΕΙΟΙ!!!
αξιοπιστία του και να προχωρήσουμε στο μέλλον με πιο
αυτοί οι άνθρωποι δε θα έπρεπε να περνούν
γερές βάσεις και καλύτερες προοπτικές.

ΜΕΡΟΣ 2ο:

Δ

ούτε έξω από συνδικαλιστικό σωματείο! Δυστυχώς η δράση τους τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΣΙΛΤΕ
υπήρξε πράγματι ζημιογόνα και καταστροφική για τα
συμφέροντα και τα δικαιώματα της Ιονικής Οικογένειας! Ντρεπόμαστε για τον αντισυναδελφικό τρόπο με
τον οποίο λειτούργησαν, αφού σπατάλησαν εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ όλα αυτά τα χρόνια από τις εισφορές μας
και όχι μόνο δεν είχαν κανένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά
ουσιαστικά υπονόμευαν τα συμφέροντά μας!
Σας παρουσιάζουμε μία ακόμα αποκαλυπτική του τρόπου λειτουργίας τους επιστολή, η οποία απευθυνόταν
στον τότε διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη. Όπως μπορείτε να διαβάσετε, τονίζουν αρχικά ότι
είναι οι μόνοι που έχουν την… Ιονική πιστοποίηση – είναι
να γελά κανείς, δε φτάνει που υπονόμευαν τα συμφέροντά μας, ήθελαν και να μας εκπροσωπούν – και μάλιστα
τον καλούν εκ νέου να μη γίνει δεκτό το Υπόμνημα
Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου (το οποίο ευτυχώς ΕΓΙΝΕ
ΔΕΚΤΟ και οδήγησε σε ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ).
Είναι προφανές ότι οι ανίδεοι αυτοί άνθρωποι δεν είχαν
ιδέα τι διεκδικούσαμε και με ποιον τρόπο. Δεν τους ενδιέφερε βεβαίως να μάθουν αν το Υπόμνημα θα οδηγούσε
σε αυξήσεις συντάξεων (όπως και έγινε). Το μόνο που
τους απασχολούσε μέσα στην άγνοιά τους ήταν να μην
πάρει τα εύσημα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ακόμα και αν
αυτό σήμαινε υπονόμευση των συμφερόντων και των
δικαιωμάτων των συναδέλφων. Ευτυχώς δεν εισακούστηκαν…
Συνεχίζοντας την ανάγνωση αυτής της ντροπιαστικής
επιστολής, προσθέτουν και λίγο από… ΟΤΟΕ και ΟΣΤΟΕ
για να αναδείξουν την υποτιθέμενη νομιμοποίησή τους,
δηλαδή τις ομοσπονδίες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν
χάσει πλήρως την αξιοπιστία τους ανάμεσα στους συναδέλφους και ευθύνονται εν μέρει για τα δεινά που μας
ταλαιπωρούν.
Και βέβαια, φτάνοντας στην τελευταία παράγραφο, οι
άνθρωποι αυτοί που βρίσκονταν στο Προεδρείο του
ΣΣΙΛΤΕ επί σειρά ετών, φτάνουν… στον πάτο του βαρελιού, αφού δεν αισθάνονται ντροπή να «επισημαίνουν» στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ ότι τα περιουσιακά
στοιχεία (ακίνητα και αποθεματικό) του ΣΥΙΛΤΕ που μεταβιβάστηκαν στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έπρεπε να είχαν
περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ!!!! Δηλαδή τα περιουσιακά
στοιχεία που δημιουργήθηκαν και ανήκουν στους Ιονικάριους, οι άνθρωποι αυτοί παρακινούσαν επίσημα
τον e-ΕΦΚΑ να μας τα πάρει!!!

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε από πληροφορίες που είχαμε ότι πίεζαν καθημερινά σχεδόν τον eΕΦΚΑ να προβεί σε ενέργειες για να διεκδικήσει τα
περιουσιακά στοιχεία των Ιονικάριων. Άλλωστε, στις εκδικάσεις που ακολούθησαν εμφανίζονταν στα δικαστήρια
κάνοντας πρόσθετες παρεμβάσεις από κοινού με τον εργοδοτικό Σύλλογο του κ. Γκιάτη υπέρ του e-ΕΦΚΑ και
εναντίον των συμφερόντων της Ιονικής Οικογένειας για
να πάρει τα περιουσιακά μας στοιχεία (και αυτή η προσπάθειά τους πάντως έπεσε στο κενό μιας και οι παρεμβάσεις τους απορρίφθηκαν από το δικαστήριο γιατί δεν
είχαν έννομο συμφέρον).
Τώρα πλέον, μετά από την αποκάλυψη και του εν λόγω
εγγράφου, συνειδητοποιούμε ότι δεν έμειναν στα
λόγια, αλλά κινήθηκαν και επίσημα, παρακινώντας ως
εκπρόσωποι του Συλλόγου μας τον e-ΕΦΚΑ να «απαλλοτριώσει» τα περιουσιακά στοιχεία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ! Νομίζουμε πλέον, μετά από την
αποκάλυψη και αυτού του ντοκουμέντου, ότι δικαιωματικά παίρνουν υψηλότερη θέση και από τον κ.
Γκιάτη και τον εργοδοτικό Σύλλογο στους εχθρούς της
Ιονικής Οικογένειας…
Η εμπάθειά τους έφτανε στο σημείο να προτιμούν να
πάρει ο e-ΕΦΚΑ την περιουσία που δημιούργησαν οι
συνάδελφοι μέσα στα χρόνια. Ευτυχώς απέτυχαν και
έκτοτε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προσπαθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο να διαχειριστεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς
όφελος των συναδέλφων.
Προφανώς, οι αθεόφοβοι δεν είχαν αντιληφθεί ότι όλες οι
διαδικασίες της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων είχαν γίνει με απόλυτη νομιμότητα και είχε ληφθεί
μέριμνα για οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις βέβαια, δε μας
κάνει καθόλου εντύπωση που αυτοί οι άνθρωποι όλα
αυτά τα χρόνια που βρέθηκαν στο Προεδρείο του ΣΣΙΛΤΕ
δεν προέβησαν ούτε σε μία θετική ενέργεια για τους
συναδέλφους… Πώς να τους μείνει χρόνος να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούσαν την Ιονική Οικογένεια, όταν το μόνο μέλημά τους ήταν πώς θα
παραμείνουν στο Σύλλογο και πώς θα μοιράσουν μεταξύ
τους την εξουσία; Να λοιπόν γιατί θεωρούμε ότι αυτή η
περίοδος είναι πιο ντροπιαστική ακόμα και από τη περίοδο Ντίνου και Βέργου και πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά, προκειμένου ο Σύλλογος να ανακτήσει την

Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος των Έργων και Ημερών του
κ. Κολλάτου, της κ. Καραδελή και των συνεργατών τους.
Επειδή ο ΣΣΙΛΤΕ επί σειρά ετών είχε βυθιστεί στην αναξιοπιστία και αυτή η περίοδος πρέπει να καταδικαστεί από το
σύνολο του χώρου της Ιονικής, θα ακολουθήσουν κι άλλα
ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πλέον την καταστροφική
λειτουργία τους στο Σύλλογο. Τα μελανά σημεία του παρελθόντος πρέπει να βγουν στο φως και να γίνουν πλέον παράδειγμα αποφυγής για ένα καλύτερο μέλλον.

Υ.Γ. Προς κ. Καραδελή: Μήπως ούτε αυτή είναι η
υπογραφή σας και δεν έχετε ιδέα ούτε για αυτήν
την επιστολή;;;;
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Ενημέρωση

Η πρώτη μεγάλη δικαστική νίκη του Συλλόγου και των
συναδέλφων μας για τα αναδρομικά των μνημονιακών
περικοπών των συντάξεων και τους τόκους τους!
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ν

ομίζουμε ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει ήδη κριθεί για τη σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει στις νομικές διεκδικήσεις, είτε αυτές αφορούν ομαδικές είτε ατομικές διεκδικήσεις των συναδέλφων μας.
Μέσα στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, ο Σύλλογός μας με υπεύθυνο τρόπο
και χωρίς τυμπανοκρουσίες ή υπερβολές, προσέγγισε όλα τα θέματα που αφορούν
το χώρο μας και μετά από σοβαρή και επιστημονική εξέταση με τους ασφαλιστικούς
και νομικούς του συμβούλους κίνησε ομαδικές αγωγές που αφορούν 1. τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων, 2. τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
3. τη διεκδίκηση αναδρομικών δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος
αδείας και εσχάτως 4. τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές
οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16).
Όλες οι υποθέσεις έχουν ανατεθεί στον έγκριτο νομικό και εξαίρετο συνεργάτη
μας δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, στον οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
Μάλιστα, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν η πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση που κίνησε αυτές τις διαδικασίες και ενώ άλλα σωματεία ακόμα βρίσκονται σε αρχικό
στάδιο, εμείς σημειώσαμε ήδη την πρώτη μεγάλη επιτυχία προς όφελος των συναδέλφων μας!

Πρώτη μεγάλη δικαστική νίκη για τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων και για τους τόκους τους
Στις μεγάλες μας επιτυχίες έρχεται να προστεθεί και η πρώτη δικαίωσή μας για τα
αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων (Ν4052/2012 και
Ν4093/2012), τα οποία είχε δώσει άτοκα η κυβέρνηση τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο
του 2020, μετά από σχετική απόφαση του ΣτΕ, για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 –
Μάιος 2016 στους παλαιούς συνταξιούχους.
Τον Οκτώβριο του 2020 είχε εκδικαστεί ενώπιον του 8ου Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών η πρώτη από τη σειρά ομαδικών αγωγών που είχε καταθέσει ο συνεργάτης
μας για τους συναδέλφους μας. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι υφίσταται υποχρέωση
από πλευράς e-ΕΦΚΑ έντοκης καταβολής των αναδρομικών του ενδεκαμήνου στους
συμμετέχοντες συναδέλφους, που ανέρχεται σε 6% ετησίως από το 2016 (από όταν
ξεκινά η υποχρέωση καταβολής) έως την 30.04.2019 και από 01.05.2019 μέχρι την
εξόφληση με το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019 επιτόκιο (σύνολο,
από το 2016 μέχρι σήμερα, περίπου 30% μεσοσταθμικά).
•

Εν ολίγοις, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην ομαδική
αγωγή που εκδικάστηκε πρώτη από όλες, δικαιούνται πλέον περίπου 25%
τόκο επί των αναδρομικών του ενδεκαμήνου! Βεβαίως, θα ακολουθήσουν
και άλλες παρόμοιες αποφάσεις για όλους τους συναδέλφους που είχαν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων (Ν4051/2012 και 4093/2012).

•

Επιπλέον, το δικαστήριο επιδίκασε για κάθε συνάδελφο το συγκεκριμένο
ποσό που όφειλε να λάβει ως αναδρομικά για το εν λόγω ενδεκάμηνο από
τον e-ΕΦΚΑ. Αυτά τα ποσά είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα ποσά που έλαβαν οι συνάδελφοι από την πίστωση των αναδρομικών του ενδεκαμήνου
τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2020. Τα ποσά αυτά από τη συγκεκριμένη
εκδίκαση μάλιστα ανέρχονται μέχρι και σε 7.500 ευρώ πλέον 2.000 ευρώ
τόκων (για ευνόητους λόγους προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρουμε τα
ονόματα των συναδέλφων)! Συνεπώς, το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Σύλλογός μας θα έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην
πρώτη αυτή ομαδική αγωγή που εκδικάστηκε, προκειμένου να σημειωθεί
ποια είναι η διαφορά που δικαιούται ο καθένας και ο νομικός μας συνεργάτης δρ. Παπακωνσταντίνου να κινήσει τη διαδικασία πίστωσής της για τον
καθένα από αυτούς (πλέον βεβαίως των επιδικασθέντων τόκων). Το ίδιο θα
συμβεί βεβαίως και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στις ομαδικές αγωγές όταν εκδοθούν οι αποφάσεις των δικών τους εκδικάσεων.

•

Να σημειωθεί ότι για τα ποσά που είναι κάτω των 3.000 ευρώ, η απόφαση
του δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης από
πλευράς e-ΕΦΚΑ. Μάλιστα, σε περιπτώσεις επιδικασθέντων ποσών υπέρ
των ασφαλισμένων που δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ, ο e-ΕΦΚΑ δε συνηθίζει να ασκεί εφέσεις, ενώ η προθεσμία υποβολής έφεσης είναι 60 μέρες από
την ημερομηνία επίδοσης της δικαστικής απόφασης.

Μην αμελείτε την κατάθεση της δήλωσης συνέχισης για
να μπορέσετε να εκπροσωπηθείτε και να επωφεληθείτε
από τις δικαστικές αποφάσεις!

.

Όπως αναφέρει και ο νομικός συνεργάτης δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου στο
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που θα βρείτε στη συνέχεια σχετικά με την πρώτη
μεγάλη δικαστική μας επιτυχία για τις μνημονιακές περικοπές, τα ποσά του ενδεκαμήνου συν τους τόκους επιδικάζονται αποκλειστικά σε όσους έχουν αποστείλει (είτε
στο Σύλλογό μας είτε στο νομικό του γραφείο) τη δήλωση συνέχισης της δίκης και
τη σχετική εξουσιοδότηση που είχε ζητήσει μετά την καταβολή των αναδρομικών.
Για αυτό άλλωστε, δυστυχώς, υπήρξαν λίγοι συνάδελφοι από την εν λόγω ομαδική
αγωγή που επειδή δεν είχαν καταθέσει για δικούς τους λόγους ο καθένας τη δήλωση
εξουσιοδότησης και συνέχισης της διεκδίκησης, δεν μπορούν να επωφεληθούν από
τη θετική δικαστική απόφαση.

Όλοι οι συνάδελφοι που δεν έχουν καταθέσει τη δήλωση εξουσιοδότησης και συνέχισης διεκδίκησης και η ομαδική τους αγωγή έχει ήδη εκδικαστεί, δυστυχώς πλέον
έχουν απωλέσει αυτό το δικαίωμα.
Για αυτό εφιστούμε την προσοχή στους υπόλοιπους συναδέλφους, των οποίων
οι ομαδικές αγωγές θα εκδικαστούν το επόμενο διάστημα, όταν θα ενημερώνονται από το Σύλλογό μας για να αποστείλουν τα εν λόγω ζητούμενα στοιχεία,
να το πράττουν ΑΜΕΣΑ και να μην το αμελούν, προκειμένου να μπορέσουν να
επωφεληθούν της νέας μεγάλης δικαστικής επιτυχίας μας.

ΠρΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
υΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου
ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ΄
αριθμ. 1059/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι η
πρώτη που κρίνει την ουσία των απαιτήσεων των μελών του Συλλόγου σας για τις μνημονιακές περικοπές. Με την απόφαση αυτή επιδικάζεται σε όσους μας νομιμοποίησαν,
το σύνολο του ποσού του ενδεκαμήνου (11.06.2015 έως 12.05.2016), προσαυξημένο
με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της συγκεκριμένης αγωγής μας. Ο τόκος που
επιδικάζεται μάλιστα από την ανωτέρω δικαστική απόφαση είναι ιδιαιτέρως αυξημένος
(6% έως την 30.04.2019 και από 01.05.2019 μέχρι την εξόφληση με το προβλεπόμενο
στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019 επιτόκιο, το ύψος του οποίου ισούται προς το επιτόκιο
των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(MRO), που ίσχυε στις 22.12.2016, πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως.
Είναι σαφές ότι με την ανωτέρω απόφαση, όπως και τις υπόλοιπες που αναμένεται συντόμως να εκδοθούν, επιδικάζονται ποσά (συν τους τόκους) ΜΟΝΟΝ σε όσους
συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ήτοι σε όσους μας έχουν
αποστείλει τη δήλωση συνέχισης της δίκης και τη σχετική εξουσιοδότηση.
Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι δεν έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία
και οι υποθέσεις τους πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα να
σπεύσουν να συνεννοηθούν με τα γραφεία του Συλλόγου σας προκειμένου να
αποστείλουν τα εν λόγω στοιχεία.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δρ. ΑΠΟΣΤΟλΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟυ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ τα κρίσιμα χρόνια της κρίσης στάθηκε στο πλευρό
σας και ήδη έχουμε κατορθώσει να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε πολλά
για τους συναδέλφους μας. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι στην επιτυχημένη πορεία που έχουμε χαράξει, την οποία οφείλουμε στο γεγονός ότι πάντοτε είμαστε επί ποδός και δεν εφησυχάζουμε, αναζητώντας με τους έμπειρους
συνεργάτες μας προς κάθε κατεύθυνση το καλύτερο δυνατόν για τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.
Να διαβάζετε την εφημερίδα μας και να παραμένετε συντονισμένοι στην
ιστοσελίδα μας για οποιεσδήποτε νεότερες εξελίξεις τόσο σχετικά με το εν
λόγω θέμα, όσο και σχετικά με οτιδήποτε αφορά το χώρο της Ιονικής.

Ιανουάριος - φεβρουάριος 2022

Ενημέρωση
Ενημέρωση
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Μετά από την πρώτη μεγάλη δικαστική νίκη για τις μνημονιακές περικοπές
των Ν4051/2012 και 4093/2012, συνεχίζονται οι διεκδικήσεις από το
δικηγορικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου μέσω του Συλλόγου μας

Μ

Α. Για τους συναδέλφους που τα επιδικασθέντα ποσά δεν ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ,
θα ενημερωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου το δικηγορικό γραφείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τον e-ΕΦΚΑ για να καταβληθούν οι διαφορές σε σχέση με τα
αναδρομικά που τους είχαν καταβληθεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2020.
Β. Για τους συναδέλφους που τους επιδικάστηκε ποσό μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ,
θα πρέπει να κάνετε υπομονή προκειμένου να περάσει διάστημα 60 ημερών από
την επίδοση της απόφασης, ώστε να εξαντληθεί το δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ να ασκήσει έφεση. Όπως σας αναφέραμε προηγουμένως, είναι κάτι που δεν το συνηθίζει
ο e-ΕΦΚΑ για ποσά κάτω των 10.000 ευρώ (όλα τα επιδικασθέντα ποσά δεν ξεπερνούν αυτό το όριο), αλλά σαφώς θα πρέπει να περιμένουμε για την τυπική λήξη
της προθεσμίας. Μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος και εφόσον ο eΕΦΚΑ δεν έχει ασκήσει έφεση, θα ενημερωθούν και αυτοί οι συνάδελφοι αναλυτικά
για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει η ίδια διαδικασία από το δικηγορικό γραφείο προς τον e-ΕΦΚΑ για την πίστωση των ποσών.
Όπως γίνεται κατανοητό, οι συμμετέχοντες συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας θα
πρέπει ουσιαστικά να περιμένουν αυτήν την εξέλιξη περίπου στα τέλη Απριλίου.

ετά από αυτήν την πρώτη σημαντική νίκη των συναδέλφων, του Συλλόγου
και του νομικού μας συνεργάτη, δικαιώνονται όλοι οι συνάδελφοι τους οποίους εκπροσώπησε στην εκδίκαση τον Οκτώβριο του 2020 ενώπιον του
8ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώτης από τη σειρά ομαδικών αγωγών που είχε καταθέσει ο νομικός μας συνεργάτης. Η απόφαση του δικαστηρίου
δικαίωσε τους συμμετέχοντες, αφού επιδίκασε ποσά αναδρομικών σαφώς μεγαλύτερα από αυτά που καταβλήθηκαν από την Κυβέρνηση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο
του 2020 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016, ενώ επιπλέον επιδικάσθηκαν και τόκοι τουλάχιστον μίας πενταετίας που κατά μέσο όρο ανέρχονται
στο 25% του επιδικασθέντος ποσού αναδρομικών που δικαιούται ο κάθε συνάδελφος.
Δυστυχώς, όπως προαναφέραμε, όποιοι συνάδελφοι δεν ανταποκρίθηκαν στα έγγραφα που αναζητούσε το δικηγορικό γραφείο για τη συνέχιση της διεκδίκησης,
δυστυχώς εξαιρέθηκαν από το δικόγραφο και δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν της θετικής δικαστικής απόφασης, αφού απώλεσαν οριστικά το δικαίωμα
διεκδίκησης.
.

.Διευκρινίσεις για τους συμμετέχοντες

Για όσους συναδέλφους συμμετείχατε στην ως άνω πρώτη ομαδική αγωγή που είχε
θετική έκβαση, στην απόφαση (την οποία και δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας)
αναφέρονται τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ σε κάθε δικαιούχο συνταξιούχο.
Συγκεκριμένα :

Επισημαίνουμε για μία ακόμα φορά ότι για αυτονόητους λόγους προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων. Συνεπώς,
να είστε σε ετοιμότητα για αυτήν την υπόθεση, ενώ βεβαίως η γραμματεία του Συλλόγου μας έχει ενημερωθεί και θα σας λύσει οποιαδήποτε τυχόν απορία προκύψει,
ενώ βέβαια θα σας καθοδηγήσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, είτε
ανήκετε σε αυτούς που τους επιδικάσθηκαν τα ποσά, είτε σε αυτούς που η ομαδική
αγωγή τους πρόκειται να εκδικαστεί το επόμενο διάστημα.

ΕΝΗΜΕρΩΣΗ σχετικά με τις ομαδικές αγωγές που έχουν κατατεθεί μέσω του Συλλόγου Συνταξιούχων
από το γραφείο του κ. Μπούρλου (μετά από συμφωνία με προηγούμενη διοίκηση του Συλλόγου)

Α

μέσως μετά την εκλογή του, το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ξεκίνησε
να συγκεντρώνει πληροφορίες και να ασχολείται ενεργά με όλες τις ανοιχτές
υποθέσεις που αφορούν τα μέλη του.
Σχετικά λοιπόν με τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων που έχουν προκύψει μετά από
τις μνημονιακές περικοπές και για τις οποίες αρκετά μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές αγωγές μέσω του γραφείου του κ. Δημητρίου Μπούρλου, το νέο Δ.Σ. θέλησε να ενημερωθεί σχετικά με την εξέλιξη αυτών
των αγωγών, αφού μάλιστα η συμφωνία αυτή είχε συναφθεί με το προεδρείο που
βρισκόταν στη διοίκηση του Συλλόγου μέχρι το 2020.
Καθόσον μάλιστα αρκετοί συνάδελφοι βλέπουν τη θετική εξέλιξη των ομαδικών
αγωγών που έχουν κατατεθεί μέσω της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, επικοινωνούν με το
Σύλλογο Συνταξιούχων για την εξέλιξη των ομαδικών αγωγών που κατατέθηκαν
από τον κ. Μπούρλο.
Η νέα διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων απέστειλε το κάτωθι e-mail στον κ
Μπούρλο προκειμένου να ενημερωθεί για το τι μέλλει γενέσθαι με αυτές τις διεκδικήσεις:

Κύριε Μπούρλο,
Είμαστε το νέο αιρετό Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας που εξελέγη από τις πρόσφατες εκλογές. Επειδή δεχόμαστε καθημερινά ερωτήματα από τα μέλη του Συλλόγου μας που συμμετέχουν στις ομαδικές αγωγές
που έχετε αναλάβει σε συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση του Συλλόγου
μας προκειμένου να διεκδικήσετε τις μνημονιακές περικοπές των Ν4051/2012
και Ν4093/2012, αλλά και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας
και καθώς μάλιστα οι συμμετέχοντες συνάδελφοί μας εκφράζουν τα παράπονά
τους ότι δεν μπορούν να σας βρουν σε επανειλημμένες προσπάθειές τους στο
τηλέφωνο, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι
εκδικάσεις αυτών των ομαδικών αγωγών:
Α. Αν έχουν δικαστεί κάποιες από αυτές τις αγωγές
Β. Εάν έχει βγει κάποια απόφαση για τις αγωγές αυτές
Γ. Τι μέλλει γενέσθαι για όσες δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί (πότε έχει οριστεί η εκδίκασή τους και αν χρειάζεστε κάτι από τα μέλη μας για αυτές τις εκδικάσεις)
Δ. Όλες τις ημερομηνίες των δικασίμων που έχουν ήδη γίνει και όσων έχουν οριστεί προκειμένου να έχουμε μία εικόνα και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα
μέλη μας.
Ε. Συνολικά, αν μπορείτε να φέρετε εις γνώση μας οτιδήποτε θεωρείτε χρήσιμο
για τις εν λόγω ομαδικές αγωγές ώστε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους.
Αναμένουμε την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος Φιλιππόπουλος
Παναγιώτης Χαλικιάς
Μετά το e-mail από το Σύλλογο Συνταξιούχων, ο κ. Μπούρλος απέστειλε το κάτωθι
απαντητικό e-mail:

Από: ΜΠΟΥΡΛΟΣ - ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καλημέρα.
Εύχομαι να έχετε καλή θητεία.
Οι αγωγές είναι πολλές και δικάσιμοι δεν έχουν ορισθεί ακόμη. Ούτως ή άλλως
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι όταν πρόκειται να δικασθούν, γιατί χρειαζόμεθα εξουσιοδοτήσεις.
Είμαστε στην διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Δημ. Μπούρλος
Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Μπούρλου, όπως αντιλαμβάνεστε ακόμα δεν
έχουν προσδιοριστεί δικάσιμες για όλες τις ομαδικές αγωγές. Μετά από νέα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μπούρλο, μας ενημέρωσε ότι ουσιαστικά, υπεύθυνο για τον προσδιορισμό αυτών των ομαδικών αγωγών είναι το Πρωτοδικείο.
Μέχρι στιγμής ορισμένες από τις αγωγές έχουν προσδιοριστεί, ενώ κάποιες
άλλες βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι σύμφωνα με όσα έχουν έρθει σε γνώση της
νέας διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων, το δικηγορικό γραφείο το κ. Μπούρλου έχει επιλέξει να εντάξει σε μία αγωγή τις διεκδικήσεις για τις μνημονιακές
περικοπές των Ν4051/2012 και Ν4093/2012 και για τα δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα και το επίδομα αδείας (σε αντίθεση με το δικηγορικό γραφείο του δρ.
Παπακωνσταντίνου που θεώρησε ότι οι δύο αυτές διεκδικήσεις δεν έχουν την
ίδια νομική βάση και κατέθεσε δύο ξεχωριστές αγωγές – στη μία μάλιστα σχετικά
με τις μνημονιακές περικοπές βλέπουμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για
τους συμμετέχοντες συναδέλφους μέσω της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ). Συνεπώς,
όταν θα προσδιοριστούν οι ομαδικές αγωγές από το γραφείο του κ. Μπούρλου,
αυτές θα αφορούν και τις δύο αυτές διεκδικήσεις (μνημονιακές περικοπές
Ν4051/2012 και Ν4093/2012 & δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα
αδείας).
Επιπλέον, να σας υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη διοίκηση που συνεργάστηκε
στις διεκδικήσεις αυτές με το γραφείο του κ. Μπούρλου, αποφάσισε να μη διεκδικήσει την εισφορά αλληλεγγύης, σε αντίθεση με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που σε
συνεργασία με το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου έχουν ήδη κατατεθεί οι
ομαδικές αγωγές και για αυτό το θέμα.
Συνεπώς, σύμφωνα με την απάντηση του κ. Μπούρλου, όσοι έχετε συμμετάσχει
στις ομαδικές αγωγές μέσω του γραφείου του, θα ενημερωθείτε απ’ευθείας για
να του παρέχετε τα απαραίτητα για την εκπροσώπηση έγγραφα.
.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τέλος, επειδή κάποιοι συνάδελφοι πιθανόν να έχετε συμμετάσχει σε
ομαδικές αγωγές και των δύο γραφείων (του δρ. Παπακωνσταντίνου και του κ.
Μπούρλου), θα πρέπει να προσέξετε ότι αν έχετε δώσει εξουσιοδότηση να σας
εκπροσωπήσει το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου (μιας και αυτές οι ομαδικές αγωγές κινήθηκαν πολύ πιο γρήγορα και έχουν ήδη φτάσει στα δικαστήρια),
όπως μπορείτε να αντιληφθείτε δεν μπορείτε για το ίδιο θέμα και αντικείμενο να
συμμετάσχετε σε δύο διαφορετικές ομαδικές αγωγές. Θα πρέπει, λοιπόν, να επιλέξετε ποιο από τα δύο γραφεία θα εξουσιοδοτήσετε να σας εκπροσωπήσει.

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ιονικής !
Είναι καθήκον όλων μας να στηρίξουμε την Τράπεζα

Αίματος της Ιονικής στο ζωτικής σημασίας έργο της!

Οι εθελοντές μας μπορούν να πηγαίνουν ανά
πάσα στιγμή στα Κέντρα Αιμοδοσίας της χώρας.

Ο αιμοδότης δηλώνει απλά ότι το αίμα προσφέρε ται για την τράπεζα αίματος των Συλλόγων μας και
συγκεκριμένα αναφέροντας τον αριθμό “13451”.

Επιστολή στο ΤΑΠΙΛΤ για το
συνυπολογισμό στις συντάξεις
επιπλέον ετών ασφάλισης
μετά την απόφαση αναστολής
καταβολής της σύνταξης
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ό

πως γνωρίζετε, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι πρωτοπόρα στην αντιμετώπιση των ασφαλιστικών θεμάτων των συναδέλφων μας, αφού
τα στελέχη του Συλλόγου μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι
βρίσκονται διαρκώς στις επάλξεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν όποιο
πρόβλημα ανακύπτει, αλλά και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο είναι εφικτό
για τους συναδέλφους.
Άλλωστε η αποτελεσματικότητά μας σε αυτόν τον τομέα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη από… εχθρούς και φίλους, αφού έχει κριθεί μέσα από τις πολυάριθμες επιτυχίες που έχουν ωφελήσει τους συναδέλφους.
Βέβαια, μία επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις κι έτσι εμείς συνεχίζουμε
με την ίδια διάθεση και το ίδιο μεράκι να ενεργούμε προς κάθε κατεύθυνση
για λύσουμε τα ασφαλιστικά ζητήματα που ανακύπτουν (και που δυστυχώς
τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλά λόγω της συνεχούς μεταρρύθμισης
των ασφαλιστικών νόμων και της ανεπάρκειας του e-ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί
σε αυτές τις αλλαγές).
Ένα ακόμα ασφαλιστικό θέμα στο οποίο ενεργοποιείται η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αφορά τους συναδέλφους μας που πριν από χρόνια έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους.
Συγκεκριμένα, αρκετοί συνάδελφοί μας, αποχωρώντας από την τράπεζα
πριν από χρόνια, αιτήθηκαν και έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης από τα
ταμείο μας, με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Αρκετοί από αυτούς
στη συνέχεια εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς (κυρίως στο ΙΚΑ).
Σε πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία το πλήρωμα του χρόνου για την έναρξη καταβολής της σύνταξής
τους έχει έρθει μετά την 12.5.16 (έναρξη ισχύος Νόμου 4387/2016 «Κατρούγκαλου»), με αποτέλεσμα να επανυπολογιστεί η σύνταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Ωστόσο, η συνταξιοδοτική τους
απόφαση μετά τον επανυπολογισμό παρέμεινε με τα ασφαλιστικά έτη που
είχαν διανύσει πριν την έκδοση της απόφασης με αναστολή (χωρίς δηλαδή
να συνυπολογιστεί ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος που διάνυσαν έκτοτε).
Παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτήν
την κατηγορία έχουν προσκομίσει στα Συγχωνευμένα Ταμεία ΤΑΠΙΛΤ τα
απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μετέπειτα ασφάλισή τους σε
άλλο φορέα, αυτός ο ασφαλιστικός χρόνος μέχρι σήμερα δεν έχει συνυπολογιστεί, όπως θα έπρεπε, στην τελική απόφαση συνταξιοδότησής
τους. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι συνταξιούχοι που
αναμένουν αυτή την τακτοποίηση ακόμα και πλέον των 5 ετών, χωρίς
να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για αυτήν την καθυστέρηση! Αντίθετα, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον e-ΕΦΚΑ.
Μάλιστα, όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί τα καθ’όλα δίκαια και νόμιμα
σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο αιτήματά τους, αλλά επιπλέον δεν
υπάρχει και καμία ενημέρωση για το πότε θα συνυπολογιστεί αυτός ο
ασφαλιστικός χρόνος στην απόφαση συνταξιοδότησής τους και δε γνωρίζουμε ποιος είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί οι
ασφαλιστικές διατάξεις και δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα των μελών μας.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε επικοινωνία και ασκεί πιέσεις προς τους αρμοδίους για αυτό το θέμα εδώ και καιρό, αλλά επειδή βλέπουμε ότι εν προκειμένω δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη - αντίθετα με άλλα θέματα που οι
παρεμβάσεις μας έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα - , αποφασίσαμε από κοινού με το Σύλλογο Συνταξιούχων να αποστείλουμε την κάτωθι κοινή επιστολή για να επιστήσουμε την προσοχή στη Διευθύντρια των
Συγχωνευμένων Ταμείων κ. Π. Αλεβίζου ώστε από τη θέση ευθύνης της
να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση αυτής της υπόθεσης που
για ορισμένους συναδέλφους βρίσκεται σε εκκρεμότητα πάνω από μία
πενταετία!
Επειδή κατανοούμε την απόλυτα δικαιολογημένη σύγχιση και αναταραχή
που έχει προκαλέσει στους συνταξιούχους συναδέλφους αυτής της κατηγορίας η απαράδεκτη καθυστέρηση, ελπίζουμε ότι μετά από την επιστολή μας,
οι αρμόδιες υπηρεσίες θα κινητοποιηθούν αφενός μεν για να μας ενημερώσουν για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αφετέρου δε για να προβούν
στην τακτοποίησή της και να δοθεί μία λύση σε αυτό το πρόβλημα που
πλέον χρονίζει αδικαιολόγητα.
Παραμείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε νεότερη
εξέλιξη επί του θέματος αυτού, αλλά και για οτιδήποτε αφορά το χώρο της
Ιονικής.

Ενημέρωση
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Κοινή Επιστολή Συλλόγων
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022
Α.Π.: 6/163

Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙλΤ, πλέον e-ΕφΚΑ
υπ’ όψιν Διευθύντριας κ. Π. Αλεβίζου

Θέμα : Συνυπολογισμός στις συντάξεις επιπλέον ετών ασφάλισης μετά την απόφαση αναστολής καταβολής της σύνταξης

Κυρίες-οι,
Είμαστε οι Σύλλογοι που εκπροσωπούν τους συνταξιούχους και εργαζόμενους που προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα (Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική
Τράπεζα «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
της Ελλάδος).
Με την παρούσα θέλουμε να θέσουμε υπ’ όψη σας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν δεκάδες συνταξιούχοι συνάδελφοί μας και το οποίο χρονίζει αδικαιολόγητα, χωρίς καμία δική τους ευθύνη, πλέον των 5 ετών!
Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, αρκετοί συνάδελφοί μας, αποχωρώντας από την τράπεζα
πριν από χρόνια, αιτήθηκαν και έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης από τα ταμείο μας,
με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Αρκετοί από αυτούς στη συνέχεια εργάστηκαν
και ασφαλίστηκαν σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς (κυρίως στο ΙΚΑ).
Σε πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία το πλήρωμα του χρόνου για την έναρξη καταβολής της σύνταξής τους έχει έρθει μετά την 12.5.16
(έναρξη ισχύος Νόμου 4387/2016 «Κατρούγκαλου»), με αποτέλεσμα να επανυπολογιστεί
η σύνταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Ωστόσο, η συνταξιοδοτική
τους απόφαση μετά τον επανυπολογισμό παρέμεινε με τα ασφαλιστικά έτη που είχαν διανύσει πριν την έκδοση της απόφασης με αναστολή (χωρίς δηλαδή να συνυπολογιστεί ο
επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος που διάνυσαν έκτοτε).
Παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν
προσκομίσει στα Συγχωνευμένα Ταμεία ΤΑΠΙΛΤ τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν
τη μετέπειτα ασφάλισή τους σε άλλο φορέα, αυτός ο ασφαλιστικός χρόνος μέχρι σήμερα
δεν έχει συνυπολογιστεί, όπως θα έπρεπε, στην τελική απόφαση συνταξιοδότησής τους.
Κατά συνέπεια, υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι συνταξιούχοι που αναμένουν αυτή την τακτοποίηση ακόμα και πλέον των 5 ετών, χωρίς να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
αυτήν την καθυστέρηση! Αντίθετα, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον e-ΕΦΚΑ.
Μάλιστα, όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί τα καθ’όλα δίκαια και νόμιμα σύμφωνα με τον
ασφαλιστικό νόμο αιτήματά τους, αλλά επιπλέον δεν υπάρχει και καμία ενημέρωση για
το πότε θα συνυπολογιστεί αυτός ο ασφαλιστικός χρόνος στην απόφαση συνταξιοδότησής τους και δε γνωρίζουμε ποιος είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί
οι ασφαλιστικές διατάξεις και δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα των
μελών μας.
Όπως καταλαβαίνετε αυτή η αδιανόητη καθυστέρηση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη και
δικαιολογημένη σύγχιση και αναταραχή ανάμεσα στους συνταξιούχους συναδέλφους
αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι σχεδόν καθημερινά επικοινωνούν με το Σύλλογό μας για
να εκφράσουν τα παράπονά τους και μας παρακαλούν βεβαίως να προβούμε σε ενέργειες
προκειμένου να υπάρξει επιτέλους ενημέρωση και ανταπόκριση στα αιτήματά τους!
Επομένως, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με
αυτή την υπόθεση και να ενεργήσετε από τη θέση ευθύνη σας για την τακτοποίησή της,
προκειμένου με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας και βεβαίως να δοθεί μία
λύση σε αυτό το πρόβλημα που όπως καταλαβαίνετε πλέον χρονίζει αδικαιολόγητα.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Ο Πρόεδρος

Σαράντος φιλιππόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Αλεξόπουλος

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος
Ο Πρόεδρος

Σαράντος φιλιππόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας

Παναγιώτης Χαλικιάς
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Αν δε δώσουν άμεσα οι αρμόδιοι τη λύση,
θα τη δώσουμε εμείς με δυναμικές ενέργειες!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Δ

υστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε για πολλοστή φορά στο
κατεπείγον θέμα που αφορά τη λειτουργία του ασφαλιστικού μας Ταμείου
ΤΑΠΙΛΤ (νυν Συγχωνευμένα Ταμεία e-ΕΦΚΑ) και ταλαιπωρεί τους χιλιάδες
ασφαλισμένους και συνταξιούχους συναδέλφους μας. Άλλωστε, όλοι γνωρίζετε το
θέμα καλύτερα από τον καθένα αφού εσείς οι ίδιοι βιώνετε την ταλαιπωρία κάθε
φορά που επιχειρείτε να διεκπεραιώσετε τις ασφαλιστικές σας υποθέσεις…
Το Ταμείο μας στελεχώνεται με αποσπασμένους υπαλλήλους από την τράπεζα, η
οποία έχει αποσπάσει μόλις 2 υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση χιλιάδων συνταξιούχων και ασφαλισμένων συναδέλφων! Όπως είναι κατανοητό, το ΤΑΠΙΛΤ με τους
3.600 συνταξιούχους, πλέον των περίπου 1.500 ασφαλισμένων, δεν μπορεί να
έχει εύρυθμη λειτουργία και να παρέχει ικανοποιητική εξυπηρέτηση με μόλις 2
εργαζόμενους.
Πολλώ δε μάλλον όταν από τους 2 αποσπασμένους υπαλλήλους, ο ένας εξ αυτών
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προσαρμοστικότητα στις απαιτούμενες εργασίες και την επικοινωνία με τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους συναδέλφους, δεν απαντά στις ερωτήσεις τους, δεν έχει διάθεση να τους
εξυπηρετήσει - ακόμα και όταν το κάνει, λόγω ελλιπούς κατάρτισης οι απαντήσεις του είναι άκρως παραπλανητικές - και συχνά μάλιστα έρχεται ακόμα και σε
έντονη φραστική αντιπαράθεση μαζί τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί στο
ελάχιστο να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του Ταμείου μας και να αποτελεί
ουσιαστικά τροχοπέδη στη λειτουργία του!
Ουσιαστικά, η διεκπεραίωση του συνόλου των υποθέσεων του Ταμείου γίνεται
από έναν αποσπασμένο από την Τράπεζα υπάλληλο που έχει γνώση των πολύπλοκων ασφαλιστικών θεμάτων και εξειδικευμένα των θεμάτων που αφορούν το
ειδικό Ταμείο μας. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν βέβαια ένας μόνος συνάδελφος να μπορεί να εξυπηρετήσει 3.600 συνταξιούχους και 1.500 ασφαλισμένους,
με συνέπεια, ουσιαστικά, το Ταμείο μας να μη λειτουργεί καθόλου εδώ και μήνες!
Παράλληλα, τα υπόλοιπα συγχωνευμένα ταμεία των τραπεζών στελεχώνονται από
τις τράπεζες με το κατάλληλο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Αγροτική Τράπεζα με 6.500 συνταξιούχους ενισχύει το Ταμείο της με
5 εργαζόμενους, η Εθνική Τράπεζα με 12.500 συνταξιούχους ενισχύει το Ταμείο της
με 9 εργαζόμενους, ενώ η ΤΑΠΑΕ Εθνική με 1.400 συνταξιούχους το ενισχύει με 2 εργαζόμενους. Το ΤΑΠΙΛΤ βέβαια με τους 3.600 συνταξιούχους, πλέον των περίπου
1.500 ασφαλισμένων, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ικανοποιητικά με μόλις 2
εργαζόμενους (εκ των οποίων ο ένας αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτουργία του
Ταμείου).
Αποτέλεσμα της υποστελέχωσης του Ταμείου μας είναι η συσσώρευση μεγάλου
όγκου εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αλλά και πολυάριθμων ακόμα εκ-

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

Π ρ Ο Σ Κ λ Η Σ Η Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι Κ Η Σ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣυΝΕλΕυΣΗΣ

Συναδέλφισσες-οι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου
2022 αποφάσισε τη σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, και καλεί τα ταμειακώς εντάξει
μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί
με τα εξής θέματα :

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου για να εναρμονιστεί με την
ισχύουσα νομοθεσία για τις συνταξιουχικές οργανώσεις (εφαρμογή εκλογικής νομοθεσίας συνδικαλιστικών οργανώσεων ν. 1264/1982) και να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, ώστε να γίνει πιο εύχρηστο
και λειτουργικό.
α) Πρόταση Δ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού – παρουσίαση και
συζήτηση.
β) Προκήρυξη πανελλαδικής μυστικής επιστολικής ψηφοφορίας για την
έγκριση της πρότασης από το σύνολο των μελών του Συλλόγου.
γ) Καθορισμός των ειδικών διαδικασιών και του χρόνου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων για την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ.Σ..
3. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της πανελλαδικής μυστικής ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη,
ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα “Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος”,
οδός Κλεισθένους 15, 7ος όροφος (πίσω από το Δημαρχείο Αθηνών).

κρεμοτήτων υποθέσεων συναδέλφων, στις οποίες δεν υπάρχει η ελάχιστη δυνατότητα να ανταποκριθεί το Ταμείο με το σημερινό προσωπικό.
Πρόκειται βεβαίως για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα και είναι μείζον να βρεθεί
άμεσα λύση, γιατί τα παράπονα των συνταξιούχων και ασφαλισμένων μελών μας
είναι καθημερινά, αφού η υπομονή τους έχει - λογικά και δίκαια – εξαντληθεί.
Ο Σύλλογός μας έχει κινητοποιηθεί βεβαίως προς όλες τις κατευθύνσεις για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν το Ταμείο με συνέπεια να μην εξυπηρετούνται τα μέλη του. Έχουμε ήδη αποστείλει επιστολή στην αρμόδια
Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας, ζητώντας την ενίσχυση του Ταμείου μας.
Οι Σύλλογοι της Ιονικής βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με τη Διευθύντρια των
Συγχωνευμένων Ταμείων εδώ και μήνες, ενώ πριν από λίγες ημέρες είχαμε και
συνάντηση, στην οποία θέσαμε επιτακτικά το θέμα της υπολειτουργίας του Ταμείου
μας, προκειμένου να ενεργήσει από τη θέση ευθύνης της για να λυθεί το πρόβλημα. Αν και σε προηγούμενο διάστημα είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι ήταν
ενήμερη του προβλήματος και θα κινούσε άμεσα τις διαδικασίες για την επίλυσή
του, δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι δεν έχει προβεί σε καμία σχετική ενέργεια, με
συνέπεια το Ταμείο μας ουσιαστικά να παραμένει σε αδράνεια!
Οι συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι συνάδελφοι βρίσκονται σε απόγνωση, αφού όχι
μόνο δεν εξυπηρετούνται στις υποθέσεις τους, αλλά δεν έχουν και καμία ενημέρωση,
αφού δεν υπάρχει ανταπόκριση ούτε και στις προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Ταμείο! Άλλωστε, το Ταμείο μας είναι ένα και μοναδικό, δεν έχει υποκαταστήματα. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του βρίσκονται ωστόσο
διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Ταμείο μας και να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά, μέσω email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Εμείς βέβαια δεν θα αφήσουμε τα μέλη μας απροστάτευτα. Τις αμέσως επόμενες
ημέρες συγκαλούνται τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας προκειμένου να αποφασιστούν
οι επόμενες ενέργειές μας. Απευθυνθήκαμε ήδη σε ανώτερες υπηρεσίες και στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι Σύλλογοί μας θα λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω δυναμικές ενέργειες και εφόσον δεν υπάρξει
λύση άμεσα σε αυτό το κατεπείγον θέμα, θα καλέσουμε τους συναδέλφους μας
να είναι έτοιμοι για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας!

Αν δε δώσουν άμεσα οι αρμόδιοι τη λύση,

θα τη δώσουμε εμείς με δυναμικές ενέργειες!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3
Για την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ½ των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και
είναι ταμειακώς εντάξει. Όπως προαναφέρθηκε, ως ώρα προσέλευσης ορίζεται η
16:00 μ.μ., ώστε – με βάση το Άρθρο 20 του Καταστατικού του Συλλόγου – η Γενική
Συνέλευση να αρχίσει μετά την παρέλευση μίας ώρας, δηλαδή στις 17:00 μ.μ., ανεξαρτήτως αριθμού οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών. Για την τροποποίηση του καταστατικού η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία θα
διαπιστωθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης με βάση τα
μέλη που θα συμμετέχουν στην επιστολική ψηφοφορία και την ψήφο τους.
Την πλήρη πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του Καταστατικού θα την βρείτε
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.syntaxilte.gr .
Κατά τις εργασίες που θα διεξαχθούν στις 28 Απριλίου 2022 με φυσική παρουσία θα
τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα (αποστάσεις
ασφαλείας, χρήση μάσκας, αντισηπτικών κ.λπ.) με γνώμονα την υγεία όλων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες προτείνει τη διεξαγωγή πανελλαδικής επιστολικής ψηφοφορίας ώστε να διασφαλιστεί η γνήσια έκφραση της βούλησης όλων των μελών του Συλλόγου, ιδίως εν όψει των ιδιαίτερων
συνθηκών της πανδημίας του COVID-19. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διαδικτυακά κρίθηκε ως ακατάλληλη για το Σύλλογό μας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των μελών του ΣΣΙΛΤΕ δεν έχει τα μέσα και τη δυνατότητα να συμμετέχει
σε ηλεκτρονικές διαδικασίες και μια τέτοια απόφαση θα είχε ως αποτέλεσμα τον
αντιδημοκρατικό αποκλεισμό πολλών μελών από τη Γενική Συνέλευση και τη θεμελιώδη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σαράντος φιλιππόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Χαλικιάς
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Παγώνα Τσαμαδιά

Αποχαιρετούμε &
Συλλυπούμαστε

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 56 ετών η συναδέλφισσά μας Παγώνα
(Νανά) Τσαμαδιά, η οποία είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, το Χαλάνδρι, το
Νέο Ψυχικό, το Γουδί, του Παπάγου και την Αγία Παρασκευή. Τη Νανά
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Δυστυχώς, στάθηκε
πολύ άτυχη, γιατί μόλις πριν από 3 χρόνια είχε χάσει το σύζυγό της, Γεώργιο Σκλαβούνη, ενώ η ίδια είχε αποχωρήσει πρόσφατα από την τράπεζα και δεν πρόλαβε να
πάρει τη σύνταξή της και να απολαύσει τους κόπους της ζωής της. Η Νανά θα συναντήσει τον επίσης συνάδελφό μας πατέρα της Δημήτρη Τσαμαδιά, που κι αυτός
είχε φύγει νωρίς από κοντά μας. Στα παιδιά της Νίκο και Δήμητρα και βεβαίως στη
μητέρα της Μαρία που έχασε τόσο νέους τόσο το σύζυγό της όσο και την κόρη της,
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας
έγινε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
Στάθης Μητσόπουλος

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 59 ετών ο συνάδελφός μας Στάθης Μητσόπουλος που είχε υπηρετήσει στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης,
την Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου, την Ηλιούπολη, τον Άγιο Δημήτριο και
το Βύρωνα. Τον Στάθη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο Στάθης
ήταν άτυχος, αφού πρόσφατα είχε εξέλθει με sabbatical, αλλά δεν πρόλαβε να λάβει
τη σύνταξή του. Προερχόταν από μία μεγάλη οικογένεια της Ιονικής, αφού τα περισσότερα μέλη της είναι συνάδελφοί μας. Η σύζυγός του Κωνσταντίνα Πρίντζου, ο πεθερός του Γιώργος Πρίντζος, η πρώτη ξαδέρφη της συζύγου του Λίνα Πρίντζου και ο
πατέρας της Χρήστος Πρίντζος, ανήκουν όλοι στη μεγάλη Ιονική Οικογένεια. Στη σύζυγό του Κωνσταντίνα, τις δύο κόρες τους, Σταυρούλα και Εβελίνα και στους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε το Σάββατο 5 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Αγίου Δημητρίου
και ακολούθησε η ταφή του στο Κοιμητήριο Αγίου Δημητρίου.
λέττα Σπηλιοπούλου Ντόβα

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη ζωή η Λέττα Σπηλιοπούλου Ντόβα, σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου μας Γιάννη Ντόβα ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αγίου Ανδρέα
Πατρών, τη Σπάρτη και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Τη Λέττα διέκριναν το ήθος και η συνέπεια και είχε καταστεί ένα αναπόσπαστο
μέλος της Ιονικής Οικογένειας μέσα από την ενεργή παρουσία της στις εκδρομικές
δραστηριότητες του Συλλόγου μας, στις οποίες πάντα μετέδιδε την ευχάριστη διάθεσή
της και όλοι όσοι είχαμε την τιμή να τη γνωρίσουμε από κοντά θα τη θυμόμαστε πάντοτε
με αγάπη. Δυστυχώς η Λέττα έφυγε νωρίς και θα συναντήσει τον αγαπητό μας συνάδελφο Γιάννη που επίσης είχε φύγει πρόωρα από κοντά μας. Στα τρία της παιδιά, την
Ισμήνη, την Αγάθη και τον Βασίλη και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία της έγινε στο Λόγγο Αιγίου.
Γεώργιος λαζάρου

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνάδελφός μας Γεώργιος Λαζάρου, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στην Πλατεία Βάθης. Τον
Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του, γνωρίζουν ότι στάθηκε ιδιαιτέρως άτυχος στη ζωή του γιατί από νεαρή ηλικία ταλαιπωρείτο από σοβαρή ασθένεια. Παρά τις
τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε επί σειρά ετών, ο Γιώργος δεν έχασε ποτέ την
καλοσύνη και το χαμόγελό του και ήταν πραγματικά ένας ξεχωριστός συνάδελφος που
έχαιρε της αγάπης και της εκτίμησης όλων και θα μείνει για πάντα αξέχαστος στις καρδιές μας. Στα αδέρφια του Μάγδα, Αναστάσιο και Κωνσταντίνο και στους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή
του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.
Βασίλης Κυριαζής

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών ο συνάδελφός μας Βασίλης Κυριαζής, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Πλατεία Βάθης,
την Ελευσίνα, τον Κορυδαλλό, το Κερατσίνι, τη Φίλωνος, τη Μητροπόλεως,
την Καλλιθέα, τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών και τη Διεύθυνση Κεντρικού. Τον Βασίλη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ ήταν ένας πραγματικός
αγωνιστής της ζωής, αφού από μικρή ηλικία κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, στις οποίες ανταπεξήλθε πάντοτε με επιτυχία. Ο Βασίλης πέρασε τη ζωή του
στην τράπεζα, αλλά το μεγάλο του πάθος ήταν η φωτογραφία και μάλιστα δεν είναι
υπερβολή να πούμε ότι ήταν ο φωτογράφος των καλλιτεχνών, αφού είχε γνωρίσει τους
μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες, με αγαπημένη του την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στα
αδέρφια του Γεωργία και Παναγιώτη και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν
στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
Κωνσταντίνος λαμπράκης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος
Λαμπράκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Αχαρνών, τον

Ωρωπό, το Χολαργό, τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων, τη Σπύρου Μερκούρη, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Καθυστερήσεων, τον Άγιου Ελευθέριο και την Πλατεία Βάθης. Τον Κωνσταντίνο
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αμαλία, την κόρη
του Αγγελική και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμητήριο της
Μεταμόρφωσης.
Χαράλαμπος Μπουρδέκας

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός μας Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Μπουρδέκας, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την
Πλατεία Βάθης, τη Μητροπόλεως, το Σύνταγμα, την 3η Σεπτεμβρίου, τη
Διεύθυνση Διαθεσίμων Back Office και τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών.
Τον Μπάμπη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ανδρομάχη, τις κόρες τους Κυριακή και Γεωργία και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου
έγιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πλάτη Τριφυλίας Μεσσηνίας.
Παντελής φούφας

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας Παντελής
Φούφας, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Συγγρού Φιξ και στη
Διεύθυνση Οργάνωσης. Τον Παντελή διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα και υπήρξε ένας εξαίρετος συνάδελφος για όλους όσους
είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του. Στη σύζυγό του Βασιλική, τα παιδιά τους
Στέργιο και Δήμητρα και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.
Θεόδωρος Βλαγκούλης

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνάδελφός μας Θεόδωρος Βλαγκούλης, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Δικαστικού. Τον Θεόδωρο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα και όπως πολλοί γνωρίζετε είχε διαγράψει μεγάλη πορεία στα
κοινά, αφού είχε πολιτευτεί για πολλά χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία στο Νομό Ηλείας,
ενώ τελευταία είχε προσχωρήσει στην Ελληνική Λύση. Μάλιστα, είχε διατελέσει και για
σύντομο χρονικό διάστημα Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής. Το μοιραίο
επήλθε σε συγκέντρωση στο χωριό Ξενιές, εναντίον της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών
πάρκων περιμετρικά της λίμνης Πηνειού. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του για το θέμα
επέστρεψε στο τραπέζι του καταχειροκροτούμενος, αλλά φορτισμένος από το κλίμα,
κατέρρευσε και άφησε μετά από λίγο την τελευταία του πνοή. Ο Θεόδωρος έφυγε για
το μεγάλο ταξίδι εν τέλει αγωνιζόμενος για την αγαπημένη του Ηλεία. Στη σύζυγό του
Τρισεύγενη, τις δύο κόρες τους Βασιλική και Άννα Μαρία, καρδιολόγο και δημοσιογράφο, αντίστοιχα και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το
Σώστι Ηλείας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και ακολούθησε η ταφή του στο
Κοιμητήριο Σωστίου.
Χρήστος Καραουλάνης

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 81 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Καραουλάνης που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης στην
Ίωνος Δραγούμη και τη Λαγκαδά. Τον Χρήστο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Δάφνη, τον επίσης συνάδελφό
μας γιο τους Ανδρέα, την κόρη τους Έφη και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν
στα Κοιμητήρια Αναστάσεως Κυρίου Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Γεώργιος Βλάχος

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνάδελφός μας Γεώργιος Βλάχος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. Τον
Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Δυστυχώς, ο
Γιώργος πέρασε δύσκολες στιγμές στη ζωή του, αφού είχε χάσει πρόωρα
τόσο το γιο του σε ηλικία μόλις 33 ετών, όσο και τη σύζυγό του σε ατύχημα. Οι συνάδελφοι τού συμπαραστάθηκαν σε αυτές τις μεγάλες απώλειες, αλλά δυστυχώς ο
Γιώργος δεν μπόρεσε ποτέ να τις ξεπεράσει. Όλοι οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να
τον γνωρίσουν θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Η απώλειά του αφήνει
δυσαναπλήρωτο κενό στην κόρη του και επίσης συναδέλφισσά μας Άννα Βλάχου, η
οποία έχει χάσει πλέον τους
πιο στενούς της και αγαπημένους ανθρώπους. Η Ιονική Οικογένεια είναι δίπλα
της σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές και είμαστε βέβαιοι Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
ότι θα σταθεί στα πόδια της “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” - Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας
μετά από αυτήν τη νέα απώ- Εκδότης - Διευθυντής - υπεύθυνος κατά το Nόμο: Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Ανανιάδης Βασίλειος,
λεια και θα συνεχίσει τη ζωή Αναστασίου Αναστασία, Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης
της. Στην Άννα και στους οι- Γεώργιος, Γεωργίου Αριστείδης, Γιακωβάκης Δημήτριος, Γιαννόπουλος
κείους του εκλιπόντος εκ- Ιωάννης, Κυριαζής Ιωάννης, Μάγγου Αντιόπη, Παπανδρέου
φράζουμε τα βαθιά μας Γεώργιος, Σοφιανόπουλος Ιωάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος,
Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
συλλυπητήρια. Κατόπιν επι- Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
θυμίας του Γιώργου, η σορός Γραφεία: Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα, τηλ: 2103250692-4, fax: 2103311278
του αποτεφρώθηκε στο απο- Πανεπιστημίου 38, 10679 Αθήνα, τηλ: 2103615765, 2103640541, fax:
2103614287
τεφρωτήριο Ριτσώνας.
E-mail: info@ionikienotita.gr, syilte.gramm@gmail.com, info@syntaxilte.gr
Αρ. φυλλΟυ
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