Τη Δευτέρα 10/12 στις 11:00
δίνουμε όλοι το παρών στο
Διοικητικό Εφετείο για την
εκδίκαση των αγωγών απόδοσης
ασφαλιστικών εισφορών από την
Alpha Bank στο ΕΤΕΑΕΠ

Συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε και έχετε αντιληφθεί τις μέγιστες
προσπάθειες που έχουν καταβάλει τόσο η διοίκηση του συλλόγου
μας, όσο και τα πρώην στελέχη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ, οι
συνάδελφοι Νίκος Κάβουρας, Σαράντος Φιλιππόπουλος και Γιάννης
Χρυσικός, καθώς βέβαια και ο τότε Διευθυντής του Ταμείου
συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, για την επιβολή καταλογιστικών
πράξεων μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων
ετών σε βάρος της Alpha Bank.

Ήδη αυτή τη στιγμή έχει επιδικαστεί σε βάρος της τράπεζας το
ποσό των 19.182.182,00 €, με τελεσίδικες αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου.Εκκρεμούν όμως ακόμη δύο εφέσεις
καταλογιστικών πράξεων συνολικού ποσού 2.504.275,00 € , που
θα εκδικαστούν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο Διοικητικό
Εφετείο, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 87 στους Αμπελόκηπους.

Το μόνο ανησυχητικό στην εκδίκαση αυτών των εφέσεων είναι η
επιδίωξη της τράπεζας να κωλυσιεργήσει για άλλη μια φορά και
να ζητήσει αναβολή. Αυτή είναι μία εξέλιξη που δεν πρέπει να
επιτρέψουμε να συμβεί, καθώς και οι δύο εφέσεις έχουν
αναβληθεί η μία δύο φορές και η άλλη τρεις φορές ενώπιον του
ιδίου δικαστηρίου.

Η τακτική της Alpha Bank είναι πλέον σαφής συνάδελφοι και την
έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν, αφού δεν
αποδέχθηκε τις προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού εφετείου
και άσκησε αναίρεση στο ΣτΕ με μεγάλη καθυστέρηση. Η τράπεζα
ακολουθεί πιστά τις παρελκυστικές τακτικές της και θα το
πράξει και πάλι προκειμένου να επιτύχει την καθυστέρηση της
απόδοσης των επιδικασθέντων ποσών στον ασφαλιστικό μας φορέα.

Συνάδελφοι πρέπει επιτέλους να λήξει αυτή η δικαστική
εκκρεμότητα και να κατανοήσει πλέον η τράπεζα ότι πρέπει να
καλύψει τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους της
Ιονικής.
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ασφαλιστικών συμφερόντων των Ιονικάριων καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να πετύχει κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι
σήμερα καμία συνδικαλιστική οργάνωση στη χώρα μας, την απόδοση
πλήρους εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ.

Συνάδελφοι για να κατορθώσουμε να λάβουμε όλοι πλήρες εφάπαξ
πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί . Με μαζική συμμετοχή μπορούμε
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να υποχρεώσουμε την
τράπεζα να καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές στο ταμείο μας.

Ο σύλλογος σας καλεί για ακόμη μια φορά να δώσετε το παρών
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ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που αφορά τη ζωή μας ουσιαστικά
και δεν πρέπει να απουσιάζει κανένας σας από τις διαδικασίες
αυτές.

Η δικαίωση και η νίκη
απαιτεί ενεργή δράση και μαζική
κινητοποίηση. Τα δικαιώματα δεν υπερασπίζονται από τον καναπέ
του σπιτιού μας. Συντονισμένα και με μαζική συμμετοχή
θα
καταφέρουμε τη δικαίωση και θα μπει επιτέλους ένας φραγμός
στις επιδιώξεις της τράπεζας.

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί πρέπει όλοι να
δώσετε το παρών στο Διοικητικό Εφετείο στην οδό Λουίζης
Ριανκούρ 87 στους Αμπελόκηπους (εξυπηρετεί ο σταθμός μετρό
ΠΑΝΟΡΜΟΥ), για να επιτύχουμε την απόρριψη του αιτήματος
αναβολής που κατά τις πληροφορίες μας για πολλοστή φορά θα
υποβάλουν οι νομικοί σύμβουλοι της Alpha
αποτρέψουν την εκδίκαση των εφέσεων.
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Το σύλλογό μας θα εκπροσωπήσει νομικά η συνεργάτιδά μας κα.
Αθηνά Πετρόγλου και το ΤΑΠΙΛΤ η νομικός κα. Έφη Καλαντζή.

Οφείλουμε όλοι να παρευρεθούμε εκεί για τη διεκδίκηση των
ασφαλιστικών μας συμφερόντων.

Όλοι στη Διοικητικό Εφετείο τη Δευτέρα 10/12 και ώρα 11:00
π.μ. στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 85 στους Αμπελόκηπους
(εξυπηρετεί ο σταθμός μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Να μη λείψει κανείς!

