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Επιστολή προς τους Πολιτειακούς Παράγοντες : 

ΜΜ ίί αα   ππ ρρ όό ττ αα σσ ηη   
“ π ρ α γ μα τ ι κ ή ς ”“ π ρ α γ μα τ ι κ ή ς ”
αα νν άά ππ ττ υυ ξξ ηη ςς

AAνάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη! Η μαγική λέξη, ο πο-

λυπόθητος στόχος, η Γη της Επαγγελίας για τους Έλλη-
νες. Οι συνεχείς αναφορές στο συγκεκριμένο όρο από
πολιτικούς παράγοντες, ΜΜΕ, κοινωνικούς φορείς κ.λπ.
έχουν προσδώσει μία -εκτός πραγματικότητας- βαρυ-
σήμαντη διάσταση, που μας απομακρύνει τελικά από το
νόημα και την ουσία της υπόθεσης. Η χρήση του όρου
γίνεται περισσότερο συνθηματολογικά, ως ευχολόγιο,
παρά στα πλαίσια μίας οργανωμένης προσπάθειας και
της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων. Λη-
σμονούμε όμως ότι για να επιτευχθεί η πολυθρύλητη
ανάπτυξη, απαιτούνται ενέργειες προς αυτήν την κα-
τεύθυνση... Επιβάλλεται να καταρτιστεί ένα στρατηγικό

πλαίσιο, που θα
κινητοποιήσει
τον κρατικό μη-
χανισμό και τα
α ν τ α ν α κ λ α -
στικά της κοι-
νωνίας.

Δε διεκδικώ
δάφνες... επαΐ-
οντα επί παντός
επιστητού, αλλά
θέλω να πι-
στεύω ότι κατα-

βάλλω προσπάθειες να ξεδιαλύνω το πυκνό στρώμα
του λαϊκισμού και να συμβάλω από τη θέση μου ως
πρόεδρος ενός συνδικαλιστικού σωματείου στην εξέ-
ταση των προβληματικών φαινομένων και την εξεύρεση
λύσεων. 

Στα πλαίσια της υπεύθυνης προσπάθειας που πρέπει να
γίνει για να έλθει η ανάπτυξη στην πράξη και όχι στα
λόγια, καταθέτω μία “πρωτόλεια” πρόταση, που σί-
γουρα απαιτεί προσθήκες και βελτιώσεις, στην κρίση
κάθε ενδιαφερόμενου για να την αναδείξει.

Σημείωμα εκδότη

σελίδα 2
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ΟΟ ΣΣύύλλλλοογγόόςς μμααςς
υυππέέββααλλεε  

ΥΥππόόμμννηημμαα--ΕΕιιδδοοπποοίίηησσηη  
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  

εεππααννααϋϋπποολλοογγιισσμμόό  
ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν

σελίδα 8

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ επανέλαβε το 
αίτημα ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η  η  σ τ ή ρ ι ξ ή  σ α ς  μ ε  τ η ν
υ π ο γ ρ α φ ή  τ η ς  A Ι Τ Η Σ Η Σ  έ ν τ α ξ η ς  !

Η ATTICA BANK ανακοίνωσε ότι
θα προχωρήσει σε νέα ΑΜΚ, ορι-
στικοποιώντας την απώλεια της
επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ!

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 13/12/17 η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας

σελίδα 3

σελίδα 9

σελ. 3

Ι ΟΝ ΙΚΗΙΟΝ ΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ
Δελτίο Τύπου

Ν Α  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Ψ Ο Υ Ν  Ν Α  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Ψ Ο Υ Ν  
Ο Ι  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Ε Σ !Ο Ι  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Ε Σ !

Ν Α  Φ Υ Γ Ε Ι  Ν Α  Φ Υ Γ Ε Ι  
Η ΥΠΟΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ!Η ΥΠΟΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ!
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Συνέχεια από σελ. 1

Προτεραιότητα στις  υποβαθμισμένες περιφέρειες
Ποια είναι τα πλέον ευαίσθητα τμήματα της Ελλάδας, όπου γεωπολιτικές, ιστορι-
κές και πολιτικές αιτίες έχουν δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής καθυστέρησης,
εμποδίζοντας τη συσσωμάτωση σε πιο ανεπτυγμένα τμήματα της χώρας; Φυσικά
η Ήπειρος, που κατέχει θλιβερές πρωτιές στα αναπτυξιακά διαγράμματα της Ε.Ε.,
αλλά και η Μακεδονία και η Θράκη σε συνδυασμό με το νησιωτικό σύμπλεγμα
που ξεκινά από τη Σαμοθράκη και καταλήγει στην Κάσο, ουσιαστικά τα λεγόμενα
νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Αυτές οι περιοχές δεν... περίμεναν το
χτύπημα της κρίσης για να υποβαθμιστούν, αφού η καθυστέρηση αποτελεί μία
μόνιμη κατάσταση και τα τελευταία δραματικά χρόνια “βυθίστηκαν” ακόμα πε-
ρισσότερο. Θεωρώ ότι είναι χρέος της Πολιτείας να λάβει συγκεκριμένες αποφά-
σεις και να προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες για να ξεφύγουν από την
οπισθοδρόμηση και να κάνουν βήματα μπροστά. Πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα
που άπτονται τόσο της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, όσο και
της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, δεδομένης της ευαίσθητης γεωπολι-
τικής τοποθεσίας τους. 

Νησιά Βόρειου και  Ανατολικού Αιγαίου :  
μία δύσκολη περίπτωση με ανοιχτές προοπτικές
Η περίπτωση της Ηπείρου δε θα με απασχολήσει στην παρούσα επιστολή, αφού
δεν έχω ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή και δε γνωρίζω τις δυνατότητες και
τις παθογένειές της. Ωστόσο, μπορώ να εκφέρω άποψη για την περιοχή της Βο-
ρείου Ελλάδας και ιδιαίτερα των νήσων του Βόρειου και Ανα-
τολικού Αιγαίου. Είναι δεδομένο ότι πλην της Ρόδου και
της Κω, που έχουν πιο ανεπτυγμένες δομές, το υπόλοιπο
νησιωτικό σύμπλεγμα παραμένει μία από τις πλέον
υπανάπτυκτες περιοχές της χώρας. Το παράδοξο μά-
λιστα είναι ότι αυτά τα εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς
νησιά παραμένουν από τις πλέον καθυστερημένες
τουριστικά περιοχές της χώρας!

Αναζητώντας τα αίτια, εκτός της ουσιαστικής και δια-
χρονικής έλλειψης υποδομών που συντείνουν σε αυτήν
την αρνητική κατάσταση, είναι αλήθεια ότι τα συγκεκρι-
μένα νησιά σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος των συνεπειών

της προσφυγικής κρίσης, αναδεικνύοντας τον
ανθρωπισμό των κατοίκων τους. Ωστόσο, η
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που δημιουργή-
θηκε είχε δυσμενή αποτελέσματα σε επιχειρή-
σεις, τουρισμό και προοπτικές οικονομικής
άνθισης και σίγουρα οι κάτοικοι αυτών των
νησιών αξίζουν καλύτερη μεταχείριση από τον
κεντρικό κρατικό μηχανισμό.

- Οι θαλάσσιοι δρόμοι και η τουριστική ανάπτυξη
Η βασική αιτία που καθηλώνει εδώ και δεκαετίες τη συγκεκριμένη περιοχή είναι
δεδομένα η δυσκολία πρόσβασης και η συνακόλουθη απομόνωση, λόγω της
απουσίας αξιόπιστων συγκοινωνιακών υποδομών και ιδιαίτερα η ανεπαρκής
σύνδεση με τον Πειραιά και τα 3 σημαντικά λιμάνια της Β. Ελλάδας (Θεσσαλονίκη,
Καβάλα και Αλεξανδρούπολη). 

Η ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών προς την κα-
τεύθυνση της άρσης της απομόνωσης μπορεί να επιφέρει
ευεργετικά αποτελέσματα, κυρίως στην τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής. Προς αυτό είναι ευνοϊκές και οι συν-
θήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την
ανάπτυξη τουριστικών ρευμάτων από τις χώρες του
πρώην Ανατολικού μπλοκ, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε
σημαντικές επενδύσεις σε οδικούς άξονες που καταλήγουν
πλέον στη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Πέραν της δημιουργίας του κατάλληλου δικτύου, με τους λαούς που προέρχονται
από αυτές τις χώρες μας συνδέουν ισχυροί ιστορικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστι-

κοί δεσμοί. Η μεσαία τάξη τους βιώνει μία σημαντική
οικονομική άνθιση, επιζητώντας πλέον τουριστικούς
προορισμούς που να συνδυάζουν την ψυχαγωγία με
το χαμηλό κόστος. Τα νησιά του Βόρειου και Ανατο-
λικού Αιγαίου έχουν σημαντικά σημεία αναφοράς
θρησκευτικής φύσεως για όσους ενδιαφέρονται για
το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό, ενώ είναι κατάλ-
ληλα και για άλλες μορφές τουριστικής ανάπτυξης,

όπως ο συνεδριακός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός κ.λπ. 

Θεωρώ ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν μία σημαντική ευκαιρία και σε περί-
πτωση που χρηματοδοτηθούν οι τουριστικές και κοινωνικές υποδομές και η του-
ριστική προβολή της περιφέρειας της Βόρειας Ελλάδας και των νησιών, μπορεί
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, με έμ-
φαση στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν
και να δημιουργηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλων τουριστικών ρευμά-
των. Αυτή η προσπάθεια μάλιστα είναι δυνατόν, μπορεί και πρέπει να γίνει στα
πλαίσια βιώσιμης και όχι επιθετικής ανάπτυξης, με τη διατήρηση της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας κάθε νησιού. 

Οι δυνατότητες υπάρχουν, το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο υφίσταται, οι συν-
θήκες είναι ευνοϊκές, επομένως πρέπει να υποστηριχθούν με συνεπή σχεδιασμό,
υπεύθυνη διαχείριση και αναπτυξιακό όραμα.

Συνεπώς, η αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών πρέπει να αποτελέσει
κορυφαία προτεραιότητα, με τη σύνδεση με τα λιμάνια κατ’αρχάς της Βορείου
Ελλάδας, αλλά και των νησιών μεταξύ τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανω-
μένο σύμπλεγμα, που πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να αποτύχει!

- Καινοτομία και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών
Για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της συγκοινωνίας και
των τουριστικών υποδομών επιβάλλεται να δοθεί η δέουσα
προσοχή στην ανανέωση του στόλου των ναυτιλιακών
εταιρειών, αλλά και την παροχή κατάλληλων κινήτρων και
επιδοτήσεων για τη μείωση των τιμών των εισιτηρίων.

Παράλληλα, όπως και σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού
μίας περιοχής ή μίας δραστηριότητας που βρίσκεται σε οπι-
σθοδρόμηση, απαιτείται η σύνδεση με την καινοτομία, η προώθηση της έρευνας
στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό
τομέα και στον τουρισμό και η είσοδος στην εποχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η ενίσχυση των τοπικών δημόσιων οργανισμών για την παροχή υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνι-
κούς και οικονομικούς τομείς και η ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας,
αποτελούν πάντοτε απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κατάλληλου
πλαισίου για την κοινωνική πρόοδο, αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας.

- Περισσότερη βούληση, λιγότερη χρηματοδότηση
Θεωρώ ότι αν η Πολιτεία μεριμνήσει, τα νησιά αυτά έχουν πολύ μεγάλες δυνατό-
τητες ουσιαστικής ανάκαμψης. Περισσότερο δε από τους επενδυτικούς πόρους,
απαιτούνται βούληση, αποφασιστικότητα και πρωτοβουλίες για να αλλάξει η
μοίρα αυτής της περιοχής. Να καταρτιστεί ειδικό στρατηγικό πρόγραμμα ανά-
πτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με συγκεκριμένους στόχους, ρεαλιστι-

κούς και εφικτούς, ώστε να γίνει περιφέρεια ευκαιριών με
βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε

σχέση με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και της
Ευρώπης. 

Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στην υλοποίηση
έργων και δράσεων τα οποία θα καλύψουν ένα ση-
μαντικό μέρος των κενών που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή στα νησιά, τόσο σε έργα υποδομής, όσο και

στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας όλων των μορφών και τη βελ-

τίωση του οικονομικού κλίματος, προκειμένου να τονωθεί
η απασχόληση και να αυξηθούν τα πληθυσμιακά δεδομένα που

συρρικνώνονται τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτήν τη γωνιά της Ελλάδας. 

Η διαχείριση οφείλει βεβαίως να συμπεριλάβει τις τοπικές
κοινωνίες. Μπορεί οι γενικές κατευθύνσεις να δίνονται
κεντρικά, σε συνεργασία, όμως, -και αυτή είναι μία απα-
ραίτητη και κρίσιμη προϋπόθεση επιτυχίας- με όλους τους
τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, την
κοινωνία των πολιτών και όλους όσους μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην επί-
τευξη αυτών των στόχων, καθόσον γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ποιες
είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες, πώς να τις ιεραρχήσουν και να τις εφαρμό-
σουν στις τοπικές κοινωνίες.

Πρόκειται για μία διαδικασία που θα πρέπει να επεκταθεί και να μοντελοποιηθεί
για όλα τα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης που θα εφαρμοστούν στο μέλ-
λον: να ενεργοποιηθούν, να κινητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες σε μια λογική
σχεδιασμού των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων για τα επόμενα χρόνια.

Απλά μία σκέψη ή κάτι  πολύ περισσότερο. . .
Θα σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά εύκολα λέγονται, δύσκολα εφαρμόζονται. Πού
θα βρεθούν οι πόροι για να χρηματοδοτηθούν οι παραπάνω δράσεις θα σκεφτεί
κάποιος άλλος. Προσωπικά πιστεύω, ότι ακόμα και στην
Ελλάδα της κρίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει
η έλλειψη σχεδιασμού και η απουσία βούλησης, παρά η
απουσία πόρων. 

Εν κατακλείδι, εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης, είμαι συνδικα-
λιστής. Λαμβάνω αυτήν την πρωτοβουλία να καταθέσω
μία απλή πρόταση που μπορεί να έχει και βάση, κυρίως για την παρακίνηση ανά-
ληψης πρωτοβουλιών. Ζητώ από όλους εσάς, που έχετε την οικονομική, πολιτική
και πολιτιστική ευθύνη της χώρας, να προβληματιστείτε και ενδεχομένως να προ-
χωρήσετε στην αξιολόγηση και ουσιαστική ανάδειξη αυτής της υπόθεσης, μέσα
από οργανωμένες και ενδελεχείς μελέτες, που μπορεί να δώσουν το έναυσμα για
τη ρεαλιστική, βάσει σχεδιασμού, ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, που θα
μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλη τη χώρα. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

MM ί α  π ρ ό τ α σ ηί α  π ρ ό τ α σ η “ π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς ”“ π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς ” α ν ά π τ υ ξ η ςα ν ά π τ υ ξ η ς

Θ έ λ ε τ ε  ν α  μ α θ α ί ν ε τ ε
π ρ ώ τ ο ι  ό λ α  τ α  ν έ α  τ η ς
ι ο ν ι κ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ;  

Όσοι διαθέτετε σελίδα στο facebook, μπορείτε να έχετε άμεση ενημέρωση
για όλα τα ασφαλιστικά, εργασιακά και πολιτιστικά θέματα, να λαμβάνετε
ειδοποίηση για όλες τις νέες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας, αλλά και
συνολικά για όλα τα θέματα που αφορούν την ιονική οικογένεια, κάνο-
ντας like στη σελίδα μας “Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ ΑΙ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α “ !

Σα ς  Πρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε  ν α  Γ ί ν ο υ μ ε
Όλ ο ι  Μα ζ ί  μ ί α  Ομ ά δ α  !

Κάντε “like” στη σελίδα μας στο facebook για να είστε πάντα
ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις των θεμάτων που σας αφορούν !
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Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διακηρύσσει σταθερά
τη διαχρονική και πάγια θέση ότι η ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί τη
μοναδική ρεαλιστική προοπτική για τη
διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης για

όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Οι ενέργειες του Συλλόγου μας για την επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου
μας με συνέπεια και υπευθυνότητα εντείνονται και η προσπάθειά μας έχει
μπει πλέον στην τελική ευθεία και βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση. 

Οι δυσάρεστες εξελίξεις στην επικουρική μας ασφάλιση έχουν πλέον δικαιώσει
πλήρως τις θέσεις μας και δεν αφήνουν πλέον άλλη διέξοδο από την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Παρά το προ διετίας υπόμνημα-αίτημα του συλ-
λόγου μας προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, δεν υπήρξε καμία αντα-
πόκριση από την πλευρά του Υπουργείου, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των
συνθηκών της επικουρικής μας ασφάλισης. 

Ο σύλλογός μας από κοινού με το Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής επανήλθαν
στο υπ’ αριθμ. 29-70/7.10.2015 κατατεθέν αίτημα προς τον Υφυπουργό κ.
Αναστάσιο Πετρόπουλο για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ με τις δια-
τάξεις του καταστατικού του ΕΤΕΑΕΠ, με το υπ’αριθμ. 36-66/14.12.2017 υπό-
μνημα (μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας) που περιλαμβάνει και
την προτεινόμενη διάταξη για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, στο
οποίο τεκμηριώνεται κατ’ απόλυτο τρόπο η υποχρέωση της Πολιτείας να πα-
ρέμβει προκειμένου να εντάξει τον επικουρικό μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ.

- Μαζί με το υπόμνημα καταθέσαμε τις 1.076 αιτήσεις των συναδέλφων της
Ιονικής, του πλέον αντιπροσωπευτικού χώρου στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, για την ένταξη
του επικουρικού μας ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ. Σύμφωνα με τους ασφαλιστικούς και
τους νομικούς μας συμβούλους οφείλουμε να συγκεντρώσουμε άμεσα το μεγα-
λύτερο δυνατό αριθμό αιτήσεων, ώστε να κατατεθούν στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να
υποχρεωθούν η Υπουργός και η Κυβέρνηση να προχωρήσουν στις αναγκαίες
νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θεμελιωμένα και τεκμηριωμένα έχουμε
προτείνει και συμπεριλάβει στο ως άνω υπόμνημα. 

Θεωρούμε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις με τη σχεδιαζόμενη ένταξη και άλλων
ομοειδών επικουρικών ταμείων (π.χ. της Εθνικής) στο ΕΤΕΑΕΠ ευνοούν πλέον
την υπόθεσή μας και έχει επέλθει το πλήρωμα του χρόνου και για την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Καλούμε κάθε συνάδελφό μας,  εργαζόμενο καιΚαλούμε κάθε συνάδελφό μας,  εργαζόμενο και
συνταξιούχο,συνταξιούχο, που δεν έχει συμπληρώσει την αίπου δεν έχει συμπληρώσει την αί --
τηση ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, να το πράτηση ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, να το πρά --
ξει ΑΜΕΣΑ και να την αποστείλει στο σύλλογό μαςξει ΑΜΕΣΑ και να την αποστείλει στο σύλλογό μας

* Την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας (www.ionikienotita.gr), επί-

σης μπορούμε να σας την αποστείλουμε με mail ή με fax κατόπιν αιτήματός σας

ή να προσέλθετε να την υπογράψετε στα γραφεία του συλλόγου μας.

** Η αίτηση αποστέλλεται με το παρόν φύλλο σε όσους συναδέλφους δεν
έχουν υπογράψει ακόμα. 

Συνάδελφοι, 
Είμαστε βέβαιοι ότι πλέον έχετε κρίνει τη συνέπεια των θέσεών μας, την απο-
τελεσματικότητα των ενεργειών μας και την υπευθυνότητα με τη οποία αντι-
μετωπίζουμε όλα τα θέματα που αφορούν την ιονική οικογένεια, μακριά από
λαϊκισμούς και ψευδείς υποσχέσεις. 

Στο θέμα της επικουρικής μας ασφάλισης και της βιωσιμότητας του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ είμαστε η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση που : 

από την πρώτη στιγμή απευθυνθήκαμε σε όλους εσάς με ειλικρίνεια και

ευθύτητα και σας είπαμε ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ για το δυσοίωνο μέλλον της

επικουρικής μας ασφάλισης, με τις εξελίξεις να μας δικαιώνουν 

ΔΕΝ σας εξαπατήσαμε λέγοντάς σας ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει δεκαετίες ζωής

καταδικάσαμε την εξαπάτηση που επιχειρήθηκε για δήθεν επιστροφή των

ασφαλιστικών εισφορών, όπως σας “διαβεβαίωναν” ορισμένοι

είχαμε εναντιωθεί στους “αγιοβασίληδες” που διπλασίαζαν τις συντάξεις

στα 900 ευρώ, θεωρώντας ότι αυτή η απόφαση υποθήκευε το μέλλον του

ταμείου

ασκήσαμε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ όταν ο Σύλλογος

Συνταξιούχων και ο Σύλλογος Βοηθηματούχων επιχείρησαν να επαναφέ-

ρουν τις επικουρικές συντάξεις στα 900 ευρώ, γεγονός που αποτέλεσε την

αιτία κατακρήμνισης των επικουρικών μας συντάξεων στα 50 ευρώ

καταδικάσαμε τις εγκληματικές επιλογές και καταστροφικές αποφάσεις

των διοικήσεων του ταμείου

εναντιωθήκαμε στην καταστροφική “επένδυση” των 55,5 εκατ. ευρώ

στην ATTICA BANK, που έχουν ήδη εξανεμιστεί και πλέον είμαστε έτοιμοι

να αναζητήσουμε τις ποινικές και αστικές ευθύνες όσων έλαβαν αυτές τις

ολέθριες αποφάσεις

Μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια και να σας ζητήσουμε να εμπιστευτείτε
το σχεδιασμό μας και να στηρίξετε τις επιλογές μας για τη διάσωση της επι-
κουρικής μας σύνταξης ! 

Είναι καθήκον κάθε Ιονικάριου
να υπογράψει και να μας απο-
στείλει άμεσα την αίτηση έντα-
ξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ !

Συνέχεια από σελ. 1

Ο  Σ ύ λ λ ογ ό ς  μ α ς  ε π α ν έ λ α β ε  το  α ί τ η μ α  π ρ ο ς  το ν
Υ φ υ π ο υ ρ γ ό  κ .  Α ν α σ τ ά σ ι ο  Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο  γ ι α  τ η ν
έ ν τα ξ η  το υ  ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ  σ το  Ε Τ Ε Α Ε Π
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η στήριξή σας με την υπογραφή της ΑΙΤΗΣΗΣ ένταξης !

.Η τράπεζα ανακοίνωσε τη
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για
να λάβει απόφαση για τη διενέρ-
γεια νέας ΑΜΚ, κάτι που πρακτικά
σημαίνει το μηδενισμό του κεφα-
λαίου που επενδύθηκε!

Ήδη η μετοχή της ATTICA BANK έχει καταγράψει ραγδαία πτώση, γεγονός που
προμηνύει την απελπιστική εικόνα της νέας ΑΜΚ!

Η ανακοίνωση της νέας ΑΜΚ πρακτικά σημαίνει ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως παλαιός μέ-
τοχος θα κληθεί να συνεισφέρει ανάλογα με την πρότερη συμμετοχή του. 

Μ π ρ ο ς  γ κ ρ ε μ ό ς  κ α ι  π ί σ ω  ρ έ μ α !
Η Γ.Σ. δια αντιπροσώπων του ταμείου στις 3/12/2017 κλήθηκε να αποφασίσει αν 

Α) Θα επενδύσει εκ νέου, εξαϋλώνοντας έτι περαιτέρω τη ρευστότητα του ταμείου

είτε

Β) Θα αρνηθεί να συμμετάσχει, χάνοντας οριστικά και αμετάκλητα τα 55,5 εκατ.
ευρώ

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Οι εξελίξεις αυτές οριστικοποιούν πλέον την απώλεια των χρημάτων της επένδυ-
σης των 55,5, εκατ. ευρώ και καθιστούν επιτακτική και άμεση την αναζήτηση των
ευθυνών όσων έλαβαν αυτήν την καταστροφική απόφαση που απομείωσε στο ½
τη ρευστότητα του ταμείου, οδηγώντας στα βράχια την επικουρική μας ασφάλιση
και σύνταξη!

Καλούμε όλα τα μέλη του επικουρικού μας ταμείου σε ετοιμότητα και εγρήγορση,
ενώπιον των κρίσιμων εξελίξεων. Οι διοικούντες το ταμείο περί άλλα τυρβά-
ζουν και μοναδική τους έγνοια είναι να υλοποιήσουν τη νέα τροποποίση του
καταστατικού προκειμένου να μπορούν να διαλύσουν το ταμείο! Πλέον ο κα-
θένας μπορεί να αντιληφθεί την παρακμάζουσα κατάσταση που επικρατεί στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ...

Μη δίνετε σημασία στα κελεύσματα αυτών που
κατέστρεψαν την επικουρική μας ασφάλιση!

ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ! Καμία ανταπόκριση, καμία συν-
δρομή στην καταστροφική διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Όποιος συμμετάσχει στις προωθούμενες τροποποι-
ήσεις καθίσταται αυτομάτως συνυπεύθυνος των
ολέθριων επιλογών της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Πέφτει πλέον η αυλαία της καταστροφικής επένδυσης της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ΑΜΚ της ATΤICA BANK !

Μ ε τ ά  τ η ν  α π ό φ α σ η  γ ι α  τ η  μ η  σ υ μ μ εΜ ε τ ά  τ η ν  α π ό φ α σ η  γ ι α  τ η  μ η  σ υ μ μ ε --
τ ο χ ή  σ τ η  ν έ α  Α Μ Κ  τ η ς  τ ο χ ή  σ τ η  ν έ α  Α Μ Κ  τ η ς  AT T I C A  B A N K ,AT T I C A  BA N K ,
ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ι ή θ η κ ε  η  α π ώ λ ε ι α  τ η ςο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ι ή θ η κ ε  η  α π ώ λ ε ι α  τ η ς
ε π έ ν δ υ σ η ς  τ ω ν  5 5 , 5  ε κ α τ .  ε υ ρ ώ  !ε π έ ν δ υ σ η ς  τ ω ν  5 5 , 5  ε κ α τ .  ε υ ρ ώ  !

Οι εν ενεργεία συνάδελφοί μας που έχουν καταβάλει όλα αυτά

τα χρόνια ανελλιπώς τις εισφορές τους, βρίσκονται σε μία

διαρκή αβεβαιότητα για την προοπτική επικουρικής σύνταξης

στο μέλλον. Ο μόνος τρόπος διασφάλισης της επικουρικής

σύνταξης είναι η υπαγωγή στο ΕΤΕΑΕΠ. 

Επίσης, όσοι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας δεν έχετε ακόμα υπο-

γράψει την αίτηση, πρέπει να το πράξετε ΑΜΕΣΑ και να μας την

αποστείλετε ταχυδρομικώς. Ήδη, το Υπουργείο προχωρά στη

σύνταξη μελέτης για την υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 
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Συνέχεια από σελ. 1

Δελτίου Τύπου

ΝΝ ΑΑ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΡΡ ΕΕ ΨΨ ΟΟ ΥΥ ΝΝ   ΟΟ ΙΙ   ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΣΣ !!
ΝΝ ΑΑ   ΦΦ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ   ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ ΗΗ !!

Συνάδελφοι ,Συνάδελφοι ,
Παρά τις ενέργειες του συλλόγου μας που προκάλεσαν τις παρεμβάΠαρά τις ενέργειες του συλλόγου μας που προκάλεσαν τις παρεμβά--
σεις του Γραφείου του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εργασεις του Γραφείου του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εργα--
σίας, η τράπεζα παρέμεινε αμετακίνητη στην ανάλγητη θέση της,σίας, η τράπεζα παρέμεινε αμετακίνητη στην ανάλγητη θέση της,
αποστέλλοντας την καταγγελία σύμβασης στις εναπομείνασες συνααποστέλλοντας την καταγγελία σύμβασης στις εναπομείνασες συνα--
δέλφισσες καθαρίστριες που για οικονομικούς, οικογενειακούς καιδέλφισσες καθαρίστριες που για οικονομικούς, οικογενειακούς και
λόγους υγείας άντεξαν μέχρι τέλους στις απειλές, τις πιέσεις καιλόγους υγείας άντεξαν μέχρι τέλους στις απειλές, τις πιέσεις και
τους εκβιασμούς.τους εκβιασμούς.

Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ  δ ε  θ α  μ ε ί ν ε ι  μ ε  σ τα υ ρ ω μ έ να  τα  χ έ ρ ι α !Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ  δ ε  θ α  μ ε ί ν ε ι  μ ε  σ τα υ ρ ω μ έ να  τα  χ έ ρ ι α !

Ο σύλλογός μας  θα συμπαραταχθεί με όλες τις συναδέλφισσες που αρΟ σύλλογός μας  θα συμπαραταχθεί με όλες τις συναδέλφισσες που αρ--
νούνται ακόμα και σήμερα να υποκύψουν στους εκβιασμούς και να λάνούνται ακόμα και σήμερα να υποκύψουν στους εκβιασμούς και να λά--
βουν την προσαυξημένη αποζημίωση που τους προτείνει η τράπεζα καιβουν την προσαυξημένη αποζημίωση που τους προτείνει η τράπεζα και
θα τις στηρίξουμε μέχρι τέλους, προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικάθα τις στηρίξουμε μέχρι τέλους, προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικά
την επαναπρόσληψή τους τόσο μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης όσο καιτην επαναπρόσληψή τους τόσο μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης όσο και
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ήδη δώσαμε εντολή στη νομική μας συνερστα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ήδη δώσαμε εντολή στη νομική μας συνερ--

γάτιδα γάτιδα κα. Ντέτα Πετρόγλουκα. Ντέτα Πετρόγλου να κινήσει άμεσα τις νομικές διαδικασίες.να κινήσει άμεσα τις νομικές διαδικασίες.

Παράλληλα, αποστείλαμε εκ νέου ενημερωτική επιστολή στους ΠολιτειΠαράλληλα, αποστείλαμε εκ νέου ενημερωτική επιστολή στους Πολιτει --
ακούς Θεσμικούς Παράγοντες και τους Έλληνες Βουλευτές, ζητώντας απόακούς Θεσμικούς Παράγοντες και τους Έλληνες Βουλευτές, ζητώντας από
όσους διατηρούν ακόμα την ευαισθησία τους και έχουν επίγνωση τουόσους διατηρούν ακόμα την ευαισθησία τους και έχουν επίγνωση του
μείζονος ρόλου τους να φέρουν με επίκαιρη ερώτηση το θέμα στη Βουλήμείζονος ρόλου τους να φέρουν με επίκαιρη ερώτηση το θέμα στη Βουλή
και να γνωστοποιηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παρακράτος τωνκαι να γνωστοποιηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παρακράτος των
τραπεζών.τραπεζών.

Ανάλογες επιστολές απεστάλησαν και στους Έλληνες ΕυρωβουλευτέςΑνάλογες επιστολές απεστάλησαν και στους Έλληνες Ευρωβουλευτές
προκειμένου να μεταφέρουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τις άθλιες καιπροκειμένου να μεταφέρουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τις άθλιες και
εκβιαστικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην Ελλάδα των μνηεκβιαστικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην Ελλάδα των μνη--
μονίων και της εκμετάλλευσης.μονίων και της εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, αποστείλαμε στις 6/12 το κάτωθι Επιπλέον, αποστείλαμε στις 6/12 το κάτωθι ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σε όλα τα ΜΜΕσε όλα τα ΜΜΕ
με σκοπό να γνωστοποιήσουμε στον ελληνικό λαό την προκλητική καιμε σκοπό να γνωστοποιήσουμε στον ελληνικό λαό την προκλητική και
ανάλγητη στάση της τράπεζας. Πιστεύουμε ότι θα βρούμε ευήκοα ώτα σταανάλγητη στάση της τράπεζας. Πιστεύουμε ότι θα βρούμε ευήκοα ώτα στα
Μέσα που παραμένουν ακηδεμόνευτα και διατηρούν ακόμα μία πραγμαΜέσα που παραμένουν ακηδεμόνευτα και διατηρούν ακόμα μία πραγμα--
τικά ανεξάρτητη και "ενοχλητική" προς τα μεγάλα συμφέροντα φωνή :τικά ανεξάρτητη και "ενοχλητική" προς τα μεγάλα συμφέροντα φωνή :

Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ ΑΙ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α

.

.

Η διοίκηση της Alpha Bank προ τριμήνου αποφάσισε μονομερώς και χωρίς καμία
προειδοποίηση την κατάργηση των ειδικοτήτων των φυλάκων και των καθαρι-
στριών, με προφανή στόχο τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων.

Η ολομέτωπη επίθεση της τράπεζας στους εργαζομένους ξεκίνησε με την
επαπειλούμενη καταγγελία της σύμβασης αδιακρίτως στους αδύναμους κρί-
κους ανάμεσα στους εργαζομένους, παραβιάζοντας τη νομοθεσία και τα θε-
μελιώδη εργασιακά δικαιώματα, αφού πολλές από τις συναδέλφισσες
καθαρίστριες είτε είχαν προσληφθεί και προστατεύονται από ειδικές διατά-
ξεις του Νόμου, είτε προστατεύουν άτομα με αναπηρία στο οικογενειακό
τους περιβάλλον!

Την υλοποίηση της ανάλγητης απόφασης της διοίκησης ανέλαβε να φέρει εις
πέρας η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Πηνελόπη Κονιδάρη και οι
συνεργάτες της, οι οποίοι καλούσαν μεμονωμένα, εν είδει προσωπικής “Ιεράς
Εξέτασης”, τις συναδέλφισσες καθαρίστριες, για να τους αναγγείλουν την ειλημ-
μένη απόφαση της τράπεζας, θέτοντάς τους εκβιαστικά το δίλημμα της “οι-
κειοθελούς” αποχώρησης ή της καταγγελίας σύμβασης. Οι συναδέλφισσες
που αρνήθηκαν να υπογράψουν την “αυτοαπόλυσή” τους, δέχθηκαν ένα κύμα
πιέσεων και απειλών, με σκοπό να υποκύψουν στις επιταγές της τράπεζας, με
αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να λυγίσουν υπό το βάρος των
συνεχών διωγμών.

Όσο για τις εναπομείνασες συναδέλφισσες που για οικονομικούς, οικογενει-
ακούς και λόγους υγείας άντεξαν μέχρι τέλους στις απειλές, τις πιέσεις και
τους εκβιασμούς, δυστυχώς -και παρά τις παρεμβάσεις του Γραφείου του
Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εργασίας έπειτα από ενέργειες του συλ-
λόγου μας- η τράπεζα παρέμεινε αμετακίνητη στην ανάλγητη θέση της για
την απόλυσή τους, αποστέλλοντάς τους την καταγγελία της σύμβασής τους.

.

.

Αλήθεια, η ανακεφαλαιοποιημένη με χρήματα του ελληνικού λαού AlphaBank
επιχειρεί τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων μέσα από την κατάργηση
των ελάχιστων δαπανών για τις καθαρίστριες και τους φύλακες, οδηγώντας
τους, κυριολεκτικά, σε απόγνωση;;;

Ο κος. Δημήτριος Μαντζούνης και ο κος. Σπύρος Φιλάρετος, τα ονόματα των
οποίων φιγουράρουν στην εισαγγελική πρόταση, αν ήθελαν να προστατεύσουν
τα συμφέροντα της τράπεζας και να προωθήσουν ένα αξιόπιστο και επαγγελμα-
τικό management, όφειλαν να ξεκινήσουν τη περιστολή των λειτουργικών εξό-
δων και τον εξορθολογισμό των οικονομικών της δεδομένων από :

τα “αεροδάνεια” και τα “θαλασσοδάνεια” που χορηγήθηκαν επί•
της διοίκησής τους σε μεγαλοεπιχειρηματίες

τις χρυσές αμοιβές των golden boys (και girls!)•

την ανανέωση των συμβάσεων με ειδικά μισθολόγια μεγαλοστελεχών•
που έχουν αποχωρήσει

την επικράτηση και εμπέδωση της αναξιοκρατικής διαχείρισης με τις•
προσλήψεις συγγενών και φίλων

τέλος, τα μετοχοδάνεια που ελάμβαναν οι ίδιοι και τα εξοφλούσαν με•
υπέρογκα bonus που χορηγούσαν στους εαυτούς τους (γεγονός που

εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές) !!!

Θεωρούμε ακραία προκλητική τη στάση της τράπεζας να επιχειρεί “οικονομίες
κλίμακας” καταγγέλλοντας τις συμβάσεις των καθαριστριών χωρίς προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης και καταδιώκοντας τους “αδύναμους κρίκους” ανάμεσα
στους εργαζομένους.

Οι πρακτικές αυτές ξυπνούν μνήμες από σκοτεινές εποχές και είναι πρωτο-
φανείς για τον τραπεζικό χώρο, ακόμα και στην περίοδο των σκληρών μνη-
μονίων και της αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων και πιθανώς
μάλιστα, να προδιαγράφουν τα προσεχή εργασιακά “ήθη και έθιμα” στο
χώρο της Alpha Bank.

Ο σύλλογός μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συναδελφισσών
μας, γνωστοποιώντας το κλίμα εκφοβισμού και εκβιασμών που επικρατούσε
εναντίον τους στους Ανώτατους Πολιτειακούς και Θεσμικούς Παράγοντες.
Ωστόσο, το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η διοίκηση της τρά-
πεζας δε συνετίστηκε ούτε μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργικού Γρα-
φείου και του Υπουργείου Εργασίας. Φαίνεται πλέον ότι στη νέα
πραγματικότητα, οι τράπεζες είναι υπεράνω όλων και λειτουργούν ως κρά-
τος εν κράτει, αψηφώντας ακόμα και τους ανώτατους θεσμούς της Πολιτείας!

.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δε θα μείνει 
με σταυρωμένα τα χέρια!

Ο σύλλογός μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις συναδέλφισσες που τους
επιδόθηκε η καταγγελία σύμβασης. Γνωστοποιήσαμε σε όσες παραμένουν ακλό-
νητες και αρνούνται ακόμα και σήμερα να υποκύψουν στους εκβιασμούς και να
λάβουν την προσαυξημένη αποζημίωση που τους προτείνει η τράπεζα, ότι θα
συμπαραταχθούμε μαζί τους και θα τις στηρίξουμε μέχρι τέλους, προκειμένου να
διεκδικήσουν δικαστικά την επαναπρόσληψή τους τόσο μέσω της ελληνικής δι-
καιοσύνης όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ήδη δώσαμε εντολή στη νομική
μας συνεργάτιδα κα. Ντέτα Πετρόγλου να κινήσει άμεσα τις νομικές διαδικασίες.

Το παρόν αποστέλλεται σε όλα τα ΜΜΕ με σκοπό να γνωστοποιήσουμε στον ελ-
ληνικό λαό την προκλητική και ανάλγητη στάση της τράπεζας. Πιστεύουμε ότι
θα βρούμε ευήκοα ώτα στα Μέσα που παραμένουν ακηδεμόνευτα και διατηρούν
ακόμα μία πραγματικά ανεξάρτητη και “ενοχλητική” προς τα μεγάλα συμφέ-
ροντα φωνή.

Παράλληλα, αποστέλλουμε εκ νέου ενημερωτική επιστολή στους Πολιτειακούς
Θεσμικούς Παράγοντες και τους Έλληνες Βουλευτές, ζητώντας από όσους δια-
τηρούν ακόμα την ευαισθησία τους και έχουν επίγνωση του μείζονος ρόλου τους,
όσους αντιτάσσονται στη δικτατορία των τραπεζών που έχουν καθυποτάξει και
στη μεγάλη τους πλειονότητα τα ΜΜΕ, να φέρουν με επίκαιρη ερώτηση το θέμα
στη Βουλή και να γνωστοποιηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παρακράτος
των τραπεζών.

Ανάλογες επιστολές θα αποσταλούν και στους Έλληνες Ευρωβουλευτές προκει-
μένου να μεταφέρουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τις άθλιες και εκβιαστικές
συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην Ελλάδα των μνημονίων και της εκμε-
τάλλευσης.

.Απευθύνουμε κάλεσμα προς :

Κάθε συνάδελφό μας να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του

Κάθε συμπολίτη μας να αφυπνιστεί η συνείδησή του και
να συνταχθεί μαζί μας

Κάθε άνθρωπο να καταγγείλει και να καταδικάσει την ανάλ-
γητη στάση της τράπεζας

Να επ ιστρέψουν  ο ι  καθαρ ίστρ ιες !

Ν α φ ύ γ ε ι η υ π ό δ ι κ η δ ι ο ί κ η σ η !

Πέραν της νομικής διάστασης της υπόθεσης,  για ταΠέραν της νομικής διάστασης της υπόθεσης,  για τα

στελέχη της τράπεζας ανακύπτει  ένα τεράστιο ηθικόστελέχη της τράπεζας ανακύπτει  ένα τεράστιο ηθικό

ζήτημα,  αφού πρόσφατα έγ ινε  γνωστή η  πρότασηζήτημα,  αφού πρόσφατα έγ ινε  γνωστή η  πρόταση

του οικονομικού ε ισαγγελέα για παραπομπή ανώτατου οικονομικού ε ισαγγελέα για παραπομπή ανώτα --

των στελεχών της  των στελεχών της  A lphaBank AlphaBank στο Τριμελές  Εφετε ίοστο Τριμελές  Εφετε ίο

κακουργημάτων γ ια  “αεροδάνεια” εκατομμυρίωνκακουργημάτων γ ια  “αεροδάνεια” εκατομμυρίων

ευρώ που ζημίωσαν την τράπεζα!ευρώ που ζημίωσαν την τράπεζα!

ΣσΣσ .. ΜετάΜετά τηντην αποστολήαποστολή τωντων σχετικών με την υπόθεση επιστολώνσχετικών με την υπόθεση επιστολών
και του Δελτίου Τύπου και τη σύγκλιση νέας τριμερούς επιτροπής,και του Δελτίου Τύπου και τη σύγκλιση νέας τριμερούς επιτροπής,
ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κος.κος. Ανδρέας ΝεφελούΑνδρέας Νεφελού--
δηςδης απέστειλε τη με αριθ.  πρωτ. 1001/27-12-2017 επιστολή στηαπέστειλε τη με αριθ.  πρωτ. 1001/27-12-2017 επιστολή στη
ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΑνθρώπινουΑνθρώπινου Δυναμικού, σχετικά με την παράνομη απόΔυναμικού, σχετικά με την παράνομη από --
λυση συναδέλφου προστατευόμενης από το Νόμο 2643/1998.λυση συναδέλφου προστατευόμενης από το Νόμο 2643/1998.
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μότητας στην Alpha Bank, που πλέον συμπεριφέρεται και λειτουργεί ως κράτος
εν κράτει, αψηφώντας προκλητικά την εργατική νομοθεσία!
Όλοι έχουμε βιώσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας στην τράπεζα τις χιλιάδες
ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Με τη ραγδαία μείωση του ανθρώπινου δυναμικού
τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες παραβίασης του ωραρίου και των απλήρωτων
υπερωριών είναι πλέον ένα φαινόμενο που αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαί-
ρεση και εξελίσσεται σε χιονοστιβάδα που καταπλακώνει τις ομαλές εργασιακές συν-
θήκες, αλλά ταυτόχρονα απειλεί το κύρος της Alpha Bank και φανερώνει την άποψη
των διοικούντων την τράπεζα περί νομιμότητας και “χρηστής διοίκησης”...
Ύστερα από πρόσφατους διαδοχικούς ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε υποκαταστήματα της Alpha Bank, εντοπίστηκαν περιπτώσεις
υποδηλωμένης εργασίας (ουσιαστικά αδήλωτες υπερωρίες εργαζομένων) και με
βάση το νέο εργασιακό νόμο επιβλήθηκε τριήμερο λουκέτο σε υποκατάστημα
της Alpha Bank! Να σημειωθεί ότι η πρακτική των αδήλωτων υπερωριών δεν απο-
τελεί... κακή συνήθεια μόνο της Alpha Bank, αφού, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από
τους 57 συνολικά ελέγχους που έγιναν σε υποκαταστήματα όλων των τραπεζών, επι-
βλήθηκαν πρόστιμα ύψους 365.050 ευρώ για περιπτώσεις παραβίασης του ωραρίου
που αφορούσαν 29 εργαζομένους.
Η υπόθεση των συναδελφισσών καθαριστριών και η απόφαση της τράπεζας για κα-
ταγγελία των συμβάσεών τους στις 5/12, εξωθεί τη διοίκηση του συλλόγου μας σε
ολομέτωπη σύγκρουση!
Καλούμε τα χιλιάδες μέλη μας ανά την επικράτεια, να μας γνωστοποιούν άμεσα
όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται καταπάτηση του ωραρίου και παρα-
βίαση των υπερωριών, ώστε να γίνεται καταγγελία στο Σ.ΕΠ.Ε. προκειμένου να
πιστοποιεί τις παραβάσεις και να προχωρά σε διοικητικές πράξεις σε βάρος της
τράπεζας.
Είναι υποχρέωση όλων μας να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την τήρηση της νο-
μιμότητας και τον περιορισμό των αυθαιρεσιών της τράπεζας που προσπαθεί να
επιβάλει και να καθιερώσει όρους εργασιακής ζούγκλας!

ΠΠ λλ εε ιι σσ ττ ηη ρρ ιι αα σσ μμ οο ίί   
Μ ί α β ό μ β α έ τ ο ι μ η  ν α  α π α σ φ α λ ι σ τ ε ί

Η περίοδος της κρίσης χαρακτηρίστηκε από την αποδόμηση θεσμών και αντιλή-
ψεων που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία για δεκαετίες. Στη θέση τους ξε-
φύτρωσαν διάφορες κινήσεις πολιτών, όχι πάντοτε με σοβαρά θεμέλια και
προοπτική. 

Η περίοδος των αγανακτισμένων ιδιαίτερα αποτελεί, κατά γενική ομολογία πλέον,
μία μαύρη σελίδα στην ελληνική πολιτική και οικονομική ζωή. Μία ακόμα κίνηση
που έκανε την εμφάνισή της αυτήν την περίοδο είχε την ανεύθυνη επιδίωξη “δεν
πληρώνω, δεν πληρώνω”. 

Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα των τυχάρπαστων, ιδεολογικά
ανεπαρκών και προφανώς αναποτελεσματικών κινήσεων (και όχι κινημάτων)
της περιόδου της κρίσης.

Εν τέλει, αν κατάφεραν κάτι, ήταν να επηρεάσουν με την επιφανειακή τους προ-
σέγγιση αρνητικά τη λαϊκή συνείδηση και αντίστοιχες κινήσεις που εμφανίστηκαν
στη συνέχεια.

Κάπως έτσι φτάνουμε και στο φλέγον θέμα των πλειστηριασμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη
την περίοδο και άλλες αντιμνημονιακές πολιτικές δυνάμεις είχαν σαν κεντρικό σύν-
θημα “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία κοινω-
νία με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, τεράστιες περικοπές συντάξεων και
φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι στην
κυβέρνηση και καλείται να αποποιηθεί το λαϊκισμό του παρελθόντος και να προ-
σεγγίσει ένα δύσκολο θέμα που απαιτεί σοβαρότητα και σύνεση. 

Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με γενικό black out στη διαδι-
κασία των πλειστηριασμών, γιατί υπάρχει κίνδυνος να συμπαρασύρει στη χρεο-
κοπία και τις τράπεζες που διαχειρίζονται τον κύριο όγκο των κόκκινων δανείων.
Εν τέλει το μάρμαρο θα το πληρώσει, ως είθισται, ο ελληνικός λαός. 

Οι εικόνες που εκτυλίσσονται στα γραφεία των συμβολαιογράφων και στα δικα-
στήρια της χώρας, κάθε άλλο παρά συνάδουν με την εικόνα μίας Πολιτείας με σο-

βαρή λειτουργία. Οι ακρότητες δεν εκφράζουν
σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος του λαού και πρέπει
να δώσουν τη θέση τους σε εξεύρεση λύσεων και
εφαρμογή δίκαιων αποφάσεων. 

Μην ξεχνάμε ότι μία σοβαρή λαϊκή απαίτηση είναι
να υποχρεωθούν να πληρώσουν όλοι αυτοί που
πήραν “θαλασσοδάνεια” και “αεροδάνεια” για

να στηρίξουν την οικονομία και τα έβγαλαν στο εξωτερικό... Αντίθετα, για ένα
μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, που είδε τη ζωή του να ανατρέπεται σε
λίγα χρόνια, δεν είναι δυνατόν οι απλοί βιοπαλαιστές να έχουν την ίδια αντι-
μετώπιση και να χάνουν το σπίτι τους με το πιστόλι στον κρόταφο.

Εξ άλλου τέτοιες ακραίες πολιτικές, όπου υιοθετήθηκαν, είχαν τραγικές συνέπειες
για τους δανειολήπτες, αλλά και ελάχιστα οφέλη για τις τράπεζες (χαρακτηριστικό
το παράδειγμα της Ισπανίας). Η κανονικότητα επιτάσσει να δοθούν χρονικά περι-
θώρια, να υπάρξουν γενναία κουρέματα στους υπερβολικούς τόκους εκτοκισμού
και τις προσαυξήσεις, ώστε να μην χάσουν την πρώτη τους κατοικία οι Έλληνες
βιοπαλαιστές. Ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται ο νόμος Κατσέλη που
έχει αποβεί σωτήριος για πολλούς συμπολίτες μας και η διαδικασία εξωδικαστικού
συμβιβασμού που θα κινηθεί μέσω δικηγορικών γραφείων, που με ορισμένες νο-
μοθετικές προσθήκες μπορεί να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική διαδι-
κασία. 

Τα κόκκινα δάνεια και οι επαπειλούμενοι πλειστηριασμοί ήταν εξ αρχής της κρί-
σης ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει η οικονομία
μας και αποτελεί σήμερα την τελευταία ωρολογιακή βόμβα από αυτές που προ-
έκυψαν από τα μνημόνια. Είτε θα εκραγεί αν δεν υπάρξει υπεύθυνη αντιμετώπιση,
είτε θα απενεργοποιηθεί με ασφαλή τρόπο.

ΕΜΕΙΣ, οι Πολίτες
να απομονώσουμε τη διαπλοκή

Τα ψήγματα της βελτίωσης των οικονομικών
δεικτών δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν προ-
οπτική και αισιοδοξία στους Έλληνες πολίτες. Το
κλίμα δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί, ιδιαίτερα
επειδή οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι οι παθογέ-
νειες της πολιτικής και οικονομικής ζωής δεν
έχουν χτυπηθεί και συνεχίζουν να λειτουργούν
διαβρωτικά. 

Η διαπλοκή, μία από τις βασικότερες αιτίες παρακμής της κοινωνίας μας, όχι
μόνο δε δείχνει να παρακμάζει, αλλά επανέρχεται δριμύτερη και ακόμα πιο δυ-
ναμική, με τις οικονομικές ελίτ απροκάλυπτα να δίνουν μάχη για τον έλεγχο
των μίντια και των συνειδήσεών μας... Η εξυπηρέτηση στρατηγικών, οικονομι-
κών και πολιτικών συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών από τα (ιδιωτικά κυ-
ρίως) ΜΜΕ, δεν αποτελεί βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο. Όπου υπάρχει
συμφέρον και εκμετάλλευση ανά την υφήλιο, κάνει την εμφάνισή του. Όμως, η
έκταση του φαινομένου και το επίπεδο σήψης της λεγόμενης τέταρτης εξουσίας
στη χώρα μας, έχουν λάβει τρομερές διαστάσεις.

Πώς μπορεί αλήθεια να πορευθεί μία χώρα με τοξική ενημέρωση, παραποίηση
της αλήθειας και σκοπιμότητες; Οι ευθύνες των παντοδύναμων ΜΜΕ για την
καθυστέρηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να ξεκολλήσει η χώρα,
είναι τεράστιες. 

Ωστόσο, στις πρόσφατες μετρήσεις των τηλεθεάσεων των δελτίων ειδήσεων των
συστημικών καναλιών, διακρίνεται μία ευχάριστη έκπληξη, αφού πλέον δεν ξεπερ-
νούν το 13-15%. Είναι σίγουρα ελπιδοφόρο
ότι ένα σημαντικό μέρος του κόσμου έχει αρ-
χίσει να αντιλαμβάνεται το ρόλο των ΜΜΕ
και των δημοσιογράφων. 

Επιτέλους, αφού οι θεσμοί και οι παράγοντες
της Πολιτείας δεν είχαν ούτε το σθένος ούτε
τη βούληση να καθαρίσουν τον κόπρο του
Αυγεία, εναπόκειται πλέον στους πολίτες να
απομονώσουν τη μιντιακή αλητεία. Μόνο με
την αφύπνιση των πλατιών, λαϊκών στρωμά-
των και ιδιαίτερα της νεολαίας, έχουμε ελπίδες
να εξέλθουμε από το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Π ο λ ι τ ι κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή  &&
Π ο λ ι τ ι κ ο ίΠ ο λ ι τ ι κ ο ί

ΚΚααττααγγγγέέλλλλοουυμμεε
ττηηνν  ααδδήήλλωωττηη
εερργγαασσίίαα  σσττηηνν
AAllpphhaa  BBaannkk  !!

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αποτελεί τρόπον τινά μία ήρεμη δύ-
ναμη στο συνδικαλιστικό χώρο, που υπηρετεί σταθερά και με συνέπεια αξίες και
αρχές, με σημαντικότερη όλων την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφε-
ρόντων των συναδέλφων μας. Ο σύλλογός μας δεν προκρίνει τη συγκρουσιακή πρα-
κτική, αλλά το διάλογο, την επικοινωνία, τη συνεννόηση και την εξεύρεση κοινώς
αποδεκτών λύσεων. Όταν όμως όλα αυτά εκλαμβάνονται ως ένδειξη αδυναμίας και
απειλείται η κορυφαία μας προτεραιότητα, που είναι το δίκαιο των εργαζομένων,
η ήρεμη δύναμη μπορεί -και θα το κάνει- να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο που
θα σαρώσει κάθε εμπόδιο...
Η διοίκηση της Alpha Bank έχει επιδείξει σε σειρά θεμάτων την ανάλγητη στάση της,
καθόσον και την αδιαφορία της για κοινά αποδεκτές λύσεις, λειτουργώντας με χα-
ρακτηριστική περιφρόνηση προς τα δικαιώματα των συναδέλφων μας. Η αδιαλλα-
ξία της στην υπόθεση των συναδελφισσών καθαριστριών, σε ένα θέμα που
μάλιστα άπτεται της νόμιμης λειτουργίας της, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι!
Τα μεγαλοστελέχη της τράπεζας, με τη λειτουργία, τις πράξεις και τις αποφάσεις
τους, μας αναγκάζουν πλέον να... περάσουμε στην άλλη πλευρά και να έρθουμε
σε σύγκρουση μαζί τους, επιδιώκοντας, επιτέλους, την αποκατάσταση της νομι-

ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ !

σ ε  ό λ α  
τ α  ε π ί π ε δ α !
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σχόλια που καίνε...
Μεγαλύτερος κριτής ο χρόνος

Όλοι εμείς που υπηρετούμε τον ιερό θεσμό του συν-

δικαλισμού πρέπει να κατανοήσουμε ότι πολλές φορές

οι επιλογές και οι ενέργειές μας σημαδεύουν τις τύχες

και τις ζωές πολλών συναδέλφων μας και επομένως

πρέπει να γίνονται με απόλυτη υπευθυνότητα και συ-

ναίσθηση της σοβαρότητας του καθήκοντός μας.

Μία τέτοια περίπτωση ήταν και η περίφημη ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ
με τους όρους του καταστατικού του, με την οποία σίγουρα αξίζει να

ασχοληθούμε, ιδιαίτερα τώρα που ο χρόνος έχει ξεπλύνει τη στάχτη που

προσπάθησαν να ρίξουν ορισμένοι εκείνη την περίοδο... Να υπενθυμί-

σουμε ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί με πρωτοβουλία του τότε προ-

έδρου του ΣΥΙΛΤΕ και νυν της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφου

Σαράντου Φιλιππόπουλου και είχε σχολιαστεί έντονα από πολιτικούς

και ιδιαίτερα από συνδικαλιστικούς κύκλους. Από την πλευρά των πολι-

τικών κύκλων, κατανοούμε ότι λόγω αντιπολιτευτικού συμφέροντος είχε

αναδειχθεί το θέμα και είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. 

Δυστυχώς όμως, παρόμοια ήταν και η στάση πλειάδας συνδικαλιστικών

οργανώσεων, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της άγνοιας και της

ανεπάρκειάς τους... Τα επικριτικά σχόλια που έκαναν τότε την εμφάνισή

τους επικεντρώνονταν στην επιβάρυνση του ΙΚΑ από τη συγκεκριμένη

διαδικασία και την ευνοϊκή εξέλιξη και ελάφρυνση για την τράπεζα.

Ωστόσο, 13 χρόνια μετά και με τις εξελίξεις που μεσολάβησαν στα ασφα-

λιστικά ζητήματα στη χώρα μας, καλούμε όλους εκείνους που άσκησαν

δριμεία κριτική στην ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ να μας απαντήσουν τι

θα είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια αν δεν είχε ολοκληρωθεί αυτή η μεί-

ζονα διαδικασία; Πού θα βρισκόμασταν τώρα;

Αν δεν μπορούν ακόμα και σήμερα να το αντιληφθούν,  να

τους το εξηγήσουμε. . .

Η τράπεζα είχε ήδη επιχειρήσει δύο φορές μέχρι τότε να εντάξει τον
κλάδο κύριας ασφάλισης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με “νομοθετική ρύθ-
μιση – χύμα”, με τις διατάξεις του ΙΚΑ. 

Μία τέτοια εξέλιξη βέβαια θα ήταν καταστροφική για όλους τους συ-
ναδέλφους μας που θα αποχωρούσαν μετά το 2004 και οι επιπτώσεις
στο συνταξιοδοτικό τους θα ήταν ολέθριες! 

Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, για να

μπορέσει ο συνδικαλισμός να ανακτήσει την αξιοπιστία του στα μάτια της

κοινωνίας και του κόσμου της εργασίας, θα πρέπει να αναγνωρίζει τις

ορθές ενέργειες, από όπου κι αν προέρχονται και να παραδέχεται τα λάθη

του. Δυστυχώς βέβαια, ακόμα και σήμερα που έχει αποδειχθεί ότι η
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με τους όρους του καταστατικού του ήταν
σωτήρια για τους ασφαλισμένους της Ιονικής, ορισμένοι συνεχίζουν
να παραμένουν πιστοί στην άγνοια και τη γραφικότητά τους και δεί-

χνουν να μην (;) αντιλαμβάνονται τις ευεργετικές επιπτώσεις αυτής της

διαδικασίας προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν τους συναδέλφους.

Ωστόσο, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση των συναδέλφων και πι-

στεύουμε ότι πλέον που έχει παρέλθει δεκαετία από τη συγκεκριμένη επι-

λογή, ο καθένας μπορεί ψύχραιμα να βγάλει τα συμπεράσματά του και

να κατανοήσει ποιοι ήταν αυτοί που με τις καθοριστικές και υπεύθυ-
νες επιλογές τους ωφέλησαν τους προερχόμενους από την Ιονική
Τράπεζα. 

Με την ουρά στα σκέλια
Προ ολίγων μηνών, ο κος Κολλάτος, η κα Καρα-

δελή, ο κος Προκόπης, ο κος Βέργος, όλο αυτό το

γνωστό και μη εξαιρετέο παρεάκι, είχαν καταθέσει

αγωγή ζητώντας την ακύρωση της μεταβίβασης

των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΙΛΤΕ στην

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, προκειμένου να αποκομίσουν

το μερίδιό τους.  

Βέβαια, όταν ήρθε η ώρα της εκδίκασης, οι κύριοι αυτοί απέσυραν την

αγωγή... 

Αλήθεια, γιατί ρίξατε λευκή πετσέτα; Γιατί δεν επιμείνατε στα αιτήματά

σας και φύγατε με την ουρά στα σκέλια;

Ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια προσβολής της μεταβί-
βασης των περιουσιακών στοιχείων, αφού οι κύριοι του ΕΦΚΑ επιχει-
ρούν να διεκδικήσουν μετά από σχεδόν μία δεκαετία τα περιουσιακά
στοιχεία της ιονικής οικογένειας - προφανώς με την προτροπή κά-
ποιων καλοθελητών που προτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία να πε-

ράσουν στον ΕΦΚΑ παρά να μείνουν στην ιονική οικογένεια!!!

Ούτε βεβαίως και αυτή η προσπάθεια μας ανησυχεί στο ελάχιστο,
αφού αυτό το θέμα έχει ήδη κριθεί από το 2009 με απόφαση της Ελ-
ληνικής Δικαιοσύνης. Τελικά, ορισμένοι φαίνεται ότι έχουν βάλει στοί-
χημα να περάσουν στο βιβλίο Γκίνες ως η μόνη συνδικαλιστική
οργάνωση που δεν έχει κερδίσει ποτέ υπόθεση!  

Κάποια στιγμή, σύντομα ελπίζουμε, όλες οι άσκοπες και βεβαίως κοστο-

βόρες νομικές ενέργειες που ουσιαστικά στρέφονται σε βάρος της ιονικής

οικογένειας, θα μπουν στο μικροσκόπιο και τότε θα κληθούν να δώσουν

εξηγήσεις οι υπαίτιοι για τις αλόγιστες σπατάλες και τα έξοδα...

Των φρονίμων τα παιδιά.. .  
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν !

Είναι σίγουρο ότι από μερικούς έχει

χαθεί η έννοια του μέτρου και σίγουρα

σε μας στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει

εξαντληθεί η υπομονή μας απέναντι σε

αυτά τα φαινόμενα.

Αλήθεια τι να σχολιάσουμε για πρό-

σφατο δημοσίευμα του Συλλόγου Συντα-

ξιούχων στο οποίο, άκουσον άκουσον,

μας χαρακτηρίζει “ριψάσπιδες” και “μηδίσαντες”, επειδή αποστείλαμε

ολοκληρωμένο υπόμνημα (βλ. σελ. 8) στους αρμόδιους φορείς με πλήρη

ανάλυση για τον ορθό επαναϋπολογισμό των συντάξεων!!! 

Σύμφωνα με το συνδικαλισμό του προεδρείου του Συλλόγου Συνταξιού-

χων, δεν έπρεπε να τεκμηριώσουμε το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι στο

ΤΑΠΙΛΤ και ο εργοδότης μας επί σειρά ετών πλήρωναν το μεγαλύτερο

ασφάλιστρο, ώστε να μη μειωθούν οι συντάξεις μας!

Έπρεπε, αφού ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου περί επαναϋπολογισμού

των συντάξεων, να περιμένουμε τις αποφάσεις του ΣτΕ περί της συνταγ-

ματικότητάς του και ακολούθως να κινητοποιούμασταν! Τότε θα ήταν

σαν να κάναμε πράξη την παροιμία του θυμόσοφου λαού μας “βάζοντας
το άλογο πίσω  από το κάρο”! Βέβαια, σύμφωνα με αυτήν τη λογική

που διέπει το συνδικαλισμό που ασκεί το προεδρείο του Συλλόγου

Συνταξιούχων, ούτε υπόμνημα στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή έπρεπε

να είχαμε αποστείλει για την αύξηση του εφάπαξ, ούτε θα έπρεπε να εί-

χαμε προβεί σε σειρά άλλων ενεργειών που αποδείχθηκαν ευεργετικές για

τους συναδέλφους... 

Ε λοιπόν, εμείς στη ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, τιμώντας τη λαϊκή παράδοση,
προτιμάμε την ιστορία του τζίτζικα και του μέρμηγκα και την άλλη
παροιμία, “των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν”!

Κουβέντα για την 

ταμπακιέρα...
Στην υπόθεση της εκδίκασης του

σκανδάλου του ταμείου υγείας που

πλέον βρίσκεται στην τελική φάση,

εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, ως

μάρτυρες υπεράσπισης της κας. Κα-

ραδελή, οι κκ. Κολλάτος και Γκλαβο-

πούλου. 

Ο μεν κος. Κολλάτος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που είχε στην υγεία της

κας. Καραδελή η εμπλοκή της στην υπόθεση αυτή, καθόσον έκτοτε έχει

χάσει δεκάδες κιλά και υποστήριξε ότι οι λόγοι παραπομπής της έχουν να

κάνουν με τη συνδικαλιστική της δράση... Όσο για τις λειτουργικές παθο-

γένειες του ταμείου, ισχυρίστηκε ότι οφείλονταν στη μετεγκατάστασή του

στα γραφεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, μετά την πυρκαγιά

που υπέστη, καθόσον, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχαν πρόσβαση στα

έγγραφα του ταμείου μόνο τα στελέχη του εν λόγω συλλόγου, στους οποί-

ους και επέρριψε τις ευθύνες. 

Η δε κα. Γκλαβοπούλου, αφού εκθείασε την κα. Καραδελή για την κοινω-

νική της προσφορά, επικεντρώθηκε με τη σειρά της στα δεκάδες κιλά που

έχει απολέσει... 

Ο καθένας μπορεί να επιλέξει να τον υπερασπιστεί όποιον θεωρεί καταλ-

ληλότερο (και του αξίζει θα προσθέταμε εμείς). Ωστόσο, δεν μπορούμε να

μην παρατηρήσουμε ότι κανείς από τους δύο δεν έδωσε απαντήσεις για
τη ζημιά που υπέστη το ταμείο και οι ασφαλισμένοι από διάφορους
επιτήδειους λειτουργούς και ασφαλισμένους, ούτε φάνηκε να τους
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σχόλια που καίνε...
απασχολούν τα χιλιάδες εντάλματα που έμειναν απλήρωτα στους
ασφαλισμένους μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς... 

Και βέβαια, ακόμα περιμένουμε απάντηση στο ηθικό ζήτημα που έχουμε

θέσει σχετικά με την παραμονή της κας. Καραδελή στη θέση της υπεύ-
θυνης για τα θέματα υγείας στο Σύλλογο Συνταξιούχων, ενώ ταυτό-
χρονα δικάζεται επί σειρά μηνών στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων, κατηγορούμενη για για την αξιόποινη πράξη της απά-

της κατά του δημοσίου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, αλλά

και αυτή της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, στο

σκάνδαλο του ταμείου υγείας μας! Ακόμα και αν η ίδια δεν είχε την ευθιξία

να δηλώσει την παραίτησή της, δεν όφειλε το Δ.Σ. του Συλλόγου, προκει-

μένου να διαφυλάξει το κύρος και την αξιοπρέπειά του, να την απομα-

κρύνει από τη θέση αυτή, έστω προσωρινά, μέχρι να αποφασίσει η

δικαιοσύνη για τις κατηγορίες που της αποδίδονται;

Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη απόφαση της δικαιοσύνης στις αρχές
του νέου έτους θα είναι καθοριστική τόσο για τα συμφέροντα των
ασφαλισμένων, όσο και για την πορεία του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Ο οίστρος της αγωνιστικότητας “χτύπησε” πάλι την ΟΤΟΕ! Να οι ανα-

κοινώσεις, να οι βαρύγδουπες δηλώσεις, να οι πομπώδεις εξαγγελίες για

την ανάλγητη στάση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισε να καταρ-

γήσει τον κλάδο των φυλάκων και των καθαριστριών, να η σύγκλιση τρι-

μερούς σύσκεψης στην Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να διασωθούν

από την απόλυση. 

Πάντως, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι επιδιώκει η ΟΤΟΕ, τι διημείφθη
στην τριμερή σύσκεψη, που όπως μάθαμε δόθηκε μεγάλη προθεσμία
στην τράπεζα. Ποιος ήταν ο στόχος της ΟΤΟΕ; Η ανατροπή των απο-
λύσεων ή μήπως η βελτίωση των οικονομικών όρων απόλυσης...; 

Αυτό είναι κάτι που βέβαια θα διαπιστώσουμε το αμέσως επόμενο διά-

στημα. 

Ωστόσο, είμαστε σίγουροι ότι οι Ιονικάριοι μπορούν να παρατηρήσουν τα

παρόμοια χαρακτηριστικά της υπόθεσης με την αντίστοιχη της προσπά-

θειας κατάργησης των κλάδων φυλάκων και καθαριστριών από την

Alpha Bank. Ποια είναι μεγάλη διαφορά; Μα βεβαίως, η στάση που κρά-
τησε η ΟΤΟΕ...

Η Alpha Bank εκβιαστικά απέλυσε 65 καθαρίστριες, χωρίς να... ιδρώσει
το αυτί της ΟΤΟΕ. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν τήρησε ούτε τα
ελάχιστα προσχήματα, αποστέλλοντας έστω και προσχηματικά κά-
ποια επιστολή ή εκδίδοντας μία ανακοίνωση. Άλλα μέτρα και άλλα

σταθμά. Αλήθεια ποιος είναι ο λόγος που συμπεριφέρθηκαν στους συνα-

δέλφους μας σαν... εξαφανισμένα από το χάρτη αποπαίδια; 

Δυστυχώς, αν και το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, η εξήγηση είναι

απλή... Ο Σύλλογος της Τράπεζας Πειραιώς εξέφρασε ανοιχτά τη δια-
φωνία του με την επιχειρούμενη κατάρ-
γηση των κλάδων των συναδέλφων,
ενώ ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha
Bank συντάχθηκε με τη διοίκηση και
προέτρεπε τις καθαρίστριες να πά-
ρουν την αποζημίωση και να απο-
χωρήσουν. Και βέβαια η ΟΤΟΕ, στην
αντιμετώπιση της υπόθεσης των κα-
θαριστριών της Alpha Bank, τήρησε
σιγήν ιχθύος, αφού συντάχθηκε με
τις επιλογές του κου. Γκιάτη που από
ό,τι φαίνεται την κατευθύνει απόλυτα.
Τα μέτρα και τα σταθμά της ΟΤΟΕ, τα καθορίζει ο “άρχων” του συν-
δικαλισμού...

Εκείνο δε, που μας βγάζει από τα ρούχα μας, είναι ότι υπήρξαν 4 συνα-

δέλφισσες καθαρίστριες που αντιτάχθηκαν στην ανάλγητη συμπεριφορά

της τράπεζας και προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι καθαρί-
στριες αυτές (που μάλιστα προστατεύονται από το σχετικό νόμο περί
απολύσεων!) είχαν μόνο τη συμπαράσταση του συλλόγου μας, αφού
η ΟΤΟΕ έλαμψε δια της απουσίας της! Σας έχουμε ενημερώσει ότι είναι

θέμα τιμής για εμάς να δώσουμε αγώνα μέχρι τέλους για τη δικαίωσή τους

(βλ. σελ. 4). 

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι η ΟΤΟΕ δεν παρέστη στην εκδίκαση των

ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή) για την ακύρωση της διαδι-

κασίας των απολύσεων και διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι η κυρίαρχη

γραμμή του κου. Γκιάτη έχει επικρατήσει στην ΟΤΟΕ. Δυστυχώς, αυτός

είναι ο κυρίαρχος συνδικαλισμός σήμερα, των πολυτελών αποσπά-

σεων και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. 

Ν α  τ ο ν  χ α ί ρ ο ν τ α ι  κ α ι  ν α  τ ο ν  κ α μ α ρ ώ ν ο υ ν  !Ν α  τ ο ν  χ α ί ρ ο ν τ α ι  κ α ι  ν α  τ ο ν  κ α μ α ρ ώ ν ο υ ν  !

Δάσκαλε που δίδασκες . . .
Στην πρόσφατη εκδίκαση για ακύ-
ρωση της διαγραφής του ΣΥΙΛΤΕ
από την ΟΤΟΕ, προέκυψε μία εξέ-
λιξη που σίγουρα αιφνιδίασε και
προβλημάτισε πολλούς... Εμφανί-
στηκε η περίπτωση εργαζόμενου
επί 25ετία στο Σύλλογο της Alpha
Bank του κου. Γκιάτη, του οποίου
καταγγέλθηκε η σύμβαση και εν
συνεχεία κατέθεσε αγωγή ζη-
τώντας πλήρη αποζημίωση. Ο κος.
Γκιάτης βέβαια, στενός συνεργάτης

του προέδρου της ΟΤΟΕ κου. Κούκου, “κουνούσε το δάχτυλο” στο
ΣΥΙΛΤΕ για τις δήθεν αντεργατικές αποφάσεις της διοίκησής του. Που βέ-
βαια, όχι μόνο αντεργατικές δεν ήταν, αλλά δικαιολογημένες και αιτιολο-
γημένες για την προάσπιση των συμφερόντων του συλλόγου που πλέον
δε δύνατο να συντηρεί την υπάλληλο κα. Χατζηστυλιανού, καταβάλλοντάς
της μάλιστα πλήρη αποζημίωση μετά την καταγγελία της σύμβασής της.

Την υπόθεση της καταγγελίας της σύμβασης του εργαζόμενου στο Σύλλογο
της Alpha Bank η ΟΤΟΕ την... έκανε γαργάρα και δεν επέβαλε διοικητικά
μέτρα εναντίον του Συλλόγου του κου. Γκιάτη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά
και ζήτω η οι “ημέτεροι”!

Με αυτήν τη συνεργασία η ανάκτηση της αξιοπιστίας και της αποτε-
λεσματικότητας της ΟΤΟΕ μπορεί να γίνει πραγματικότητα...! 

Περασμένα μεγαλεία . . .Περασμένα μεγαλεία . . . διοικώντας τα να κλαις!
Η ΟΤΟΕ αποτέλεσε πράγματι μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνα μία

ομοσπονδία με μαχητική διάθεση, αγωνιστικό πνεύμα, αξιοπιστία και κύρος

στην ελληνική κοινωνία. Είχε τα χαρακτηριστικά μίας ασυμβίβαστης συν-

δικαλιστικής οργάνωσης με μεγάλους απεργιακούς αγώνες στο ενεργητικό

της, μαζική συμμετοχή των μελών της στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και

σημαντικές κατακτήσεις, που είχαν προσδώσει στο επάγγελμα του τραπε-

ζοϋπαλλήλου υψηλό κύρος και είχαν καταστήσει την ΟΤΟΕ την κορυφαία

συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας. Οι αγώνες και οι ρήξεις της ΟΤΟΕ

ήταν μία πραγματικότητα και η αποτελεσματικότητά της δεδομένη. 

Αλήθεια, αν κάποιος θελήσει σήμερα να σκιαγραφήσει τη δράση, την απή-

χηση και την αποτελεσματικότητα της ΟΤΟΕ, ποιο θα ήταν το πόρισμα; Η
κατάσταση δεν είναι απλώς απογοητευτική, μιλάμε για την πλήρη ανυ-
παρξία. Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ κος. Σταύρος Κούκος δε διαθέτει τις απα-

ραίτητες ικανότητες για να βρίσκεται στη μείζονα αυτή θέση, η δε

παρέμβαση της ηγεσίας της ΟΤΟΕ στα συνδικαλιστικά και κοινωνικά δρώ-

μενα είναι ανύπαρκτη. Επιπλέον, οι κάποτε θυελλώδεις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις της ΟΤΟΕ έχουν μετατραπεί σε συμβολικές... αραιές
διαδηλώσεις, στις οποίες δε
συμμετέχουν ούτε οι ίδιοι οι
συνδικαλιστές και παρουσιά-
ζουν τόσο έντονα τα στοιχεία
της αναποτελεσματικότητας,
της ανυπαρξίας στόχων και
του εθιμικού και όχι αγωνιστι-
κού χαρακτήρα, που δυστυ-
χώς λαμβάνουν μέρος μόνο...
τρεις κι όχι ο Κούκος (!!!), δη-
λαδή ελάχιστοι συνάδελφοι
για ιδεολογικούς και λόγους
συνέπειας, που σε καμία εκτί-
μηση δεν έχουν ούτε την ΟΤΟΕ
ούτε την ηγεσία της.

Και να πει κανείς ότι όλα βαίνουν καλώς στον τραπεζοϋπαλληλικό χώρο

και δεν υπάρχει ανάγκη για αγωνιστική ετοιμότητα και μαχητική διάθεση...

Ο κος. Κούκος θα μείνει στην ιστορία αφού την περίοδο της θητείας του
θα έχουν μειωθεί κατά 50% οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και η αντί-
δραση της ΟΤΟΕ είναι είτε σπασμωδικές κινήσεις και συμβολικές ανα-
κοινώσεις είτε εκκωφαντική σιωπή!

Π ε ρ α σ μ έ ν α μ ε γ α λ ε ί α . . .

Τα μέτρα και  τα σταθμά της ΟΤΟΕ τα καθορίζει

ο. . .  σκοτεινός ““ ΆΆ ρρ χχ ωω νν ”” του συνδικαλισμού!
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Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ υπέβαλε την Πέμπτη 21/12
στους αρμόδιους φορείς Υπόμνημα-Ειδοποίηση
σχετικά με τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων

Συνέχεια από σελ. 1

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  
Ο Σύλλογός μας για ένα ακόμα σημαντικό θέμα ανέπτυξε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να θω-
ρακίσει τα δικαιώματά μας σχετικά με τον επικείμενο επαναϋπολογισμό των συντάξεών μας. 
Σας έχουμε γνωστοποιήσει σε παλαιότερα δημοσιεύματά μας ότι παρακολουθούμε στενά τη σοβαρή
αυτή υπόθεση σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους. 
Εν όψει του επικείμενου επαναϋπολογισμού, την Πέμπτη 21/12, υποβάλαμε σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς το κάτωθι υπ'αριθμ. 37/21-12-2017 Υπόμνημα-Ειδοποίηση με την αυθεντική ερμηνεία
των διατάξεων του νόμου :

Υ π ό μ ν η μ α  -  Ε ι δ ο π ο ί η σ ηΥ π ό μ ν η μ α  -  Ε ι δ ο π ο ί η σ η
Προς ΗΔΙΚΑ Α.Ε., λυκούργου 10
Κοιν.: 1.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Έφη Αχτσιόγλου

2. Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
3. Διοικητή ΕΦΚΑ κ.  Αθανάσιο Μπακαλέξη, Αγ. Λωνσταντίνου 8
4. Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ - ΤΑΠΙΛΤ - ΕΦΚΑ, Δραγατσανίου 8
5. Μηχανογράφηση ΕΦΚΑ κα. Τσόλκα Άννα, Πατησίων 12

Θέμα : υπολογισμός και επαναϋπολογισμός των συντά-
ξεων για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΠΙλΤ 
Εκπροσωπούμε τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο
της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας ( ΤΑΠΙΛΤ), για τους  οποίους οι μειώσεις στις
συντάξεις έχουν φθάσει το 50% , σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων.
Εν όψει του επαναϋπολογισμού των υφιστάμενων αλλά και του υπολογισμού των
νέων συντάξεων , θα πρέπει να εφαρμοστούν με τον ορθό τρόπο οι διατάξεις εκεί-
νες με τις οποίες , αν μη τι άλλο, περιορίζουν σε ένα βαθμό τις παραπέρα μει-
ώσεις.
Όπως είναι γνωστό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου
4387/2016 που αφορούν το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων , λαμβάνονται
υπόψη οι προσαυξημένες εισφορές που έχουν καταβληθεί για τις κύριες και τις
επικουρικές συντάξεις.
Ειδικότερα σε όποια Ταμεία  οι εισφορές ήταν μεγαλύτερες από εκείνες που προ-
βλέπονται για το ΙΚΑ , ο εργαζόμενος δικαιούται προσαύξηση η οποία υπολογίζεται
με συντελεστή 0,075% για κάθε μονάδα ασφαλιστικών εισφορών που υπερβαίνει
τις εισφορές του ΙΚΑ.
Για παράδειγμα , όταν η εισφορά είναι στο 36% για κύρια σύνταξη για πολλά έτη
στο πρώην ΤΑΠΙΛΤ , ενώ την ίδια περίοδο οι αντίστοιχες του ΙΚΑ ήταν 20% , ο ερ-
γαζόμενος για κάθε έτος με αυτές τις εισφορές , δικαιούται προσαύξηση για τις 16
μονάδες που είναι οι επιπλέον εισφορές του.
Οι εισφορές για το πρώην ΤΑΠΙΛΤ ήταν διαχρονικά πολύ μεγαλύτερες από εκείνες
του ΙΚΑ , μέχρι και υπερδιπλάσιες για ορισμένα έτη και μέχρι 31/12/2007 , που
εξομοιώθηκαν με τις εισφορές του ΙΚΑ.
Στον πίνακα που επισυνάπτεται καταγράφονται οι καταβληθείσες εισφορές και οι
αντίστοιχες ανά έτος προσαυξήσεις οι οποίες θα πρέπει να υπολογιστούν τόσο
στις νέες , όσο και στις παλιές συντάξεις. 
Επίσης ένα δεύτερο στοιχείο  που εισάγεται με το νόμο 4387/2016 , το οποίο
αναμένεται να επηρεάσει το ύψος των συντάξεων για τους ασφαλισμένους
του πρώην ΤΑΠΙλΤ και γενικότερα των πρώην Ειδικών Ταμείων ( ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-
ΕΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ κ.λ.π.) είναι η βάση υπολογισμού των συντάξεων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του νόμου 4387/2016 το
ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές επί των
οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές για την περίοδο από 1/1/2002 έως και την
ημερομηνία διακοπής της εργασίας.
Με δεδομένο ότι οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβληθεί στο πρώην ΤΑΠΙΛΤ ήταν
κατά κανόνα σε αποδοχές υψηλότερες από εκείνες που λαμβάνονταν υπόψη για
τον υπολογισμό της σύνταξης , είναι προφανές ότι για το νέο τρόπο υπολογισμού
των συντάξεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αποδοχών επί των
οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές.
Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξιμες αποδοχές θα πρέπει να υπολογιστούν στο
σύνολο των αποδοχών επί των οποίων κατεβλήθησαν οι εισφορές,  χωρίς
δηλαδή τον περιορισμό τους  , στο επίπεδο που  προέβλεπε το άρθρο 45 του Κα-
ταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ ( βασικός μισθός,  χρονοεπίδομα ,  επιστημονικό επίδομα
και  επίδομα βαθμού).
Τα δύο ανωτέρω ζητήματα είναι σημαντικά τόσο για τους νέους και μελλοντικούς
συνταξιούχους , όσο και για τους παλιούς συνταξιούχους , δηλαδή όσους είχαν
συνταξιοδοτηθεί με το προηγούμενο του νόμου 4387/2016 καθεστώς, ιδιαίτερα
μετά τη σημαντική μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης για το ποσό της
ανταποδοτικής σύνταξης.
Επομένως σε ό,τι αφορά τους παλιούς συνταξιούχους ο επαναϋπολογισμός των
συντάξεών τους θα πρέπει να γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παρ.
1 του νόμου 4387/2016 όπου αναφέρεται ότι: 
«οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες
συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον οΓΑ, αναπροσαρμόζονται,
σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμε-
νης παραγράφου.».
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω , εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή εφαρμογή
των ανωτέρω διατάξεων , με στόχο βεβαίως να περιοριστούν οι περαιτέρω περι-
κοπές στις συντάξεις μας.

O Πρόεδρος                                     Ο   Γεν.   Γραμματέας
Σ. Φιλιππόπουλος                       Ν. Αλεξόπουλος

Ε ίμαστε  η  μοναδική  συνδικαλ ιστ ική  οργάνωση που προχώρησεΕ ίμαστε  η  μοναδική  συνδικαλ ιστ ική  οργάνωση που προχώρησε

σε  αυτήν τη δ ιαδικασία δ ιότ ι ,  όπως και  στην άκρως επιτυχημένησε αυτήν τη δ ιαδικασία δ ιότ ι ,  όπως και  στην άκρως επιτυχημένη

παρέμβασή μας στην υπόθεση του εφάπαξ ,  π ιστεύουμε ότ ι  οφείπαρέμβασή μας στην υπόθεση του εφάπαξ ,  π ιστεύουμε ότ ι  οφεί --

λουμε  τεκμηριωμένα να καλύπτουμε  όλες  τ ις  περ ιπτώσε ις  επαλουμε  τεκμηριωμένα να καλύπτουμε  όλες  τ ις  περ ιπτώσε ις  επα --

ναϋπολογισμού των συντάξεων του χώρου μας .  Εμε ίς  αυτόν τοναϋπολογισμού των συντάξεων του χώρου μας .  Εμε ίς  αυτόν το

συνδικαλισμό πρεσβεύουμε και  εφαρμόζουμε και  εσείς  θα κρίνετεσυνδικαλισμό πρεσβεύουμε και  εφαρμόζουμε και  εσείς  θα κρίνετε

τα αποτελέσματά της  δράσης μας .   τα αποτελέσματά της  δράσης μας .   

* Στην ιστοσελίδα μας (www.ionikienotita.gr) μπορείτε να
βρείτε τον πίνακα με τις εισφορές του πρώην ΤΑΠΙΛΤ

Συνάδελφοι,  

Όπως σας έχουμε γνωστοποιήσει σε προηγούμενα δη-
μοσιεύματά μας, το τελευταίο διάστημα υπήρξε επιτά-
χυνση της διαδικασίας καταβολής των εφάπαξ, μετά
από την κινητοποίηση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κου.
Αθανάσιου Καποτά και της Διευθύντριας Παροχών του
ΕΤΕΑΕΠ κας. Ελένης Μελάνη και των αρμόδιων υπηρε-
σιών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασφαλι-
σμένων, στους οποίους μάλιστα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
απέστειλε και ευχαριστήρια επιστολή για τις προσπά-
θειες, τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα
που επέδειξαν. 

Η διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και
πλέον έχει καταβληθεί το εφάπαξ σε όσους συναδέλ-
φους είχαν καταθέσει συνταξιοδοτικές αποφάσεις
μέχρι 31/10/2016. Ήδη οι υπηρεσίες του ταμείου, αμέ-
σως μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού, θα
προχωρήσουν στις πληρωμές των συνταξιοδοτικών

αποφάσεων που κατατέθηκαν το Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο του 2016. Όσοι λοιπόν συμπεριλαμβάνεστε σε αυτό
το διάστημα, θα κληθείτε αμέσως μετά τις γιορτές να
υποβάλετε φορολογικές ενημερότητες προκειμένου να
σας πιστωθεί το ποσό εφάπαξ που δικαιούστε.  

Ελπίζουμε ότι, εφόσον η επεξεργασία των αποφάσεων
προχωρήσει με παρόμοιους ρυθμούς, μέχρι τα μέσα του
επόμενου έτους θα έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι συ-
νάδελφοι που αναμένουν τη λήψη του εφάπαξ τους. 

Μετά από την κατάθεση και αποδοχή από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπο-
μνήματος Αλεξόπουλου – Κουτρουμάνη, το εφάπαξ που
έλαβαν οι συνάδελφοι αυξήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις
μέχρι και στο 100%, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των συ-
ναδέλφων μας έλαβε αυξημένο εφάπαξ σε ποσοστό
60%-90% του δικαιούμενου εφάπαξ (αντί για 40%-45%
που προέβλεπε αρχικά ο ασφαλιστικός νόμος για την
περικοπή του εφάπαξ), διαψεύδοντας με αυτόν τον
τρόπο ορισμένους “καλοθελητές” που αμφισβήτησαν
τις ενέργειές μας.

Μετά από τις προσπάθειες του συλλόγου μας και την
αδιάκοπη ενασχόλησή μας με το θέμα, οι στόχοι της
αύξησης του εφάπαξ και της επιτάχυνσης της διαδι-
κασίας καταβολής του έχουν ήδη επιτευχθεί. 

Τη νέα χρονιά θα συνεχιστεί η προσπάθειά μας για τον

πλέον φιλόδοξο στόχο της απόδοσης πλήρους εφάπαξ
στους ασφαλισμένους του ταμείου μας, μέσα από το
συντονισμό σειράς νομικών ενεργειών που έχουμε βά-
σιμες ελπίδες ότι θα καταλήξουν στη δικαίωσή μας σχε-
τικά με την :

α) Ανάληψη από την τράπεζα της εγγυητικής της
ευθύνης για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλά-
δου πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση του τελευ-
ταίου ασφαλισμένου της Ιονικής που θα εκδικαστεί
σύντομα στο ΣτΕ

β) Υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων για τους
καταλογισμούς ασφαλιστικών εισφορών παρελ-
θόντων ετών

Αν επιτύχουμε και αυτόν το στόχο που βρίσκεται στην
κορυφή των προτεραιοτήτων μας, θα είμαστε η μονα-
δική συνδικαλιστική οργάνωση στην Ελλάδα που θα έχει
κατορθώσει την απόδοση του συνόλου του εφάπαξ,
μετά τις νομοθετικές περικοπές, σε όλους τους ασφαλι-
σμένους του ταμείου μας.  

Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση του εφάπαξ και
επομένως να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσε-
λίδα μας για να έχετε πάντοτε την πλέον άμεση και
υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα σχετικά ζητήματα. 

Σε όσους συναδέλφους λάβουν το επόμενο διάστημα το
εφάπαξ, τους ευχόμαστε σε καλή μεριά!

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία
καταβολής των εφάπαξ. Στόχος μας
για το νέο έτος η απόδοση πλήρους
εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους
του ταμείου μας

Ο Γ. Γραμματές του Συλλόγου μας, Ν. Αλεξό-
πουλος και ο Πρόεδρος του  Συλλόγου μας
Σ.Φιλιππόπουλος παραδίδουν το Υπόμνημα
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Το κριτήριο βέβαια είναι πάντοτε η ανταπόκριση και συμμετοχή των συναδέλφων
που στην περίπτωση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής ήταν ενθουσιώδης! 

Τη χρονιά που πέρασε στις εκδρομικές μας δραστηριότητες , εντός και εκτός “των
τειχών” και στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του συλλόγου μας, προστέθηκαν οι επι-
σκέψεις σε σπουδαίους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, για να έχουν την ευ-
καιρία τα μέλη μας να γνωρίσουν τους απαράμιλλους θησαυρούς της πατρίδας μας. 

Μέσα στο 2017 ταξιδέψαμε, μεταξύ άλλων:

Λίμνη Τριχωνίδα – Ναύπακτο - Ορεινή Ναυπακτία – Γαλαξίδι – Ιτέα 

Επίδαυρο – Πόρτο Χέλι – Ύδρα – Σπέτσες – Πόρο

Δελφούς – Αράχωβα – Δίστομο – Όσιο Λουκά – Κάτω Τιθορέα – Αμφί-
κλεια – Γραβιά – Βάργιανη – Μεταλλευτικό Πάρκο – Παύλιανη

αλλά και σε πιο “εξωτικούς” προορισμούς:

Βουλγαρία (Σόφια-Μπάνσκο)

Ρουμανία (Καρπάθια)-Βουλγαρία

ενώ στα πλαίσια της της ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του συλλόγου
μας επισκεφθήκαμε :

τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης•

το Μουσείο της Ακρόπολης•

το Μαντείο των Δελφών•

το μαρτυρικό Δίστομο•

την Αρχαία Αγορά Αθηνών•

Οι πιο πρόσφατες “εξορμήσεις” μας ήταν το εννιαήμερο ταξίδι μας στη Βουλγαρία
και τη Ρουμανία(30/9-8/10), η επίσκεψή μας στο Μαντείο των Δελφών, στο μαρτυρικό
Δίστομο και άλλα σημεία ενδιαφέροντος στις γύρω περιοχές (28-29/10), αλλά και η
“Ιονική Κυριακή” (3/12) στην Αρχαία Αγορά Αθηνών και στο Κέντρο “Ερατούς”
όπου τραγουδά ο συνάδελφος Ιπποκράτης Ξυλάς. 

Βουλγαρία – Ρουμανία (Καρπάθια Όρη) (30/9-8/10)
Η εννιαήμερη περιήγησή μας στη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και
σε συνδυασμό με την αξέχαστη, περυσινή εκδρομή
του συλλόγου μας στις Δαλματικές Ακτές και τις
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ουσιαστικά ολο-
κληρώσαμε την περιήγησή μας και γνωριμία μας με
τα Βαλκάνια.

Δελφοί – Αράχωβα – Δίστομο – Όσιος Λουκάς – Κάτω Τιθορέα – Αμφίκλεια
– Γραβιά – Βάργιανη – Μεταλλευτικό Πάρκο – Παύλιανη (28-29/10)
Μία ακόμα εξόρμηση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ολοκληρώ-
θηκε με απόλυτη επιτυχία το Σαββατοκύριακο 28-29 Οκτω-
βρίου. Στα πλαίσια της γνωριμίας μας με τους αναρίθμητους
ιστορικούς και αρχαιολογικούς θησαυρούς της πατρίδας
μας, επισκεφθήκαμε το παγκοσμίως φημισμένο Μαντείο
των Δελφών, ενώ γνωρίσαμε πολλές όμορφες τοποθεσίες
και γραφικά χωριά, πάντοτε με την απαραίτητη δόση γλεν-
τιού και διασκέδασης που διακρίνει τις εκδρομές μας! 

Αρχαία Αγορά Αθηνών – Κέντρο “Ερατούς” (3/12)
Η ... Ιονική Κυριακή ήταν μία πλήρης ψυχαγωγική
εμπειρία που συνδύαζε ιδανικά την πνευματική καλ-
λιέργεια με την αυθεντική ιονική διασκέδαση. 

Η περιήγηση και ξενάγησή μας στο χώρο της Αρχαίας
Αγοράς Αθηνών μας άφησε όλους ενθουσιασμένους.
Μετά από τη δίωρη περιπλάνησή μας στα μνημεία
της Αρχαίας Αγοράς, οφείλαμε να προσφέρουμε
στους συναδέλφους και την απαραίτητη χαλάρωση
στο Κέντρο “Ερατούς”, όπου εμφανίζεται κάθε Κυ-

ριακή ο συνάδελφός μας Ιπποκράτης Ξυλάς ! 

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας είναι να ταξι-
δεύουμε, να ερχόμαστε σε επαφή με κάτι διαφορετικό, σπάζοντας τη ρουτίνα της κα-
θημερινότητας και ανοίγοντας έναν ορίζοντα γνώσης και ψυχαγωγίας. 

Η συμμετοχή των συναδέλφων, οι δεσμοί που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας και βεβαίως
οι αξέχαστες στιγμές που περάσαμε μαζί έρχονται να πλαισιώσουν με τον καλύτερο
τρόπο την προσπάθειά μας για την ψυχαγωγία και καλλιέργεια των μελών μας. Ευ-
χαριστούμε όλους όσους συμμετείχατε για το ενδιαφέρον σας, τη ζωντάνια και
την καλή διάθεση που φέρνατε μαζί σας, για τα καλά σας λόγια για την εξέλιξη
των εκδρομών, των επισκέψεων και των εκδηλώσεών μας!

Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των συναδέλφων στις δραστηριότητες τηςΗ ενθουσιώδης ανταπόκριση των συναδέλφων στις δραστηριότητες της

Επιτροπής Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας και το συνεχώς διευρυνόμενο ενΕπιτροπής Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας και το συνεχώς διευρυνόμενο εν--

διαφέρον αποτελούν το “καύσιμο” που μας ωθεί να συνεχίσουμε πιοδιαφέρον αποτελούν το “καύσιμο” που μας ωθεί να συνεχίσουμε πιο

δυναμικά και να θέσουμε νέους, φιλόδοξους στόχους, βάζοντας ακόμαδυναμικά και να θέσουμε νέους, φιλόδοξους στόχους, βάζοντας ακόμα

πιο ψηλά τον πήχη για τις εξορμήσεις μας του νέου έτους !πιο ψηλά τον πήχη για τις εξορμήσεις μας του νέου έτους !

Το  2017  μας  αποχα ι ρ έτησε  κα ι  ο  απολ οΤο  2017  μας  αποχα ι ρ έτησε  κα ι  ο  απολ ο --
γ ι σμό ς  των  δ ρασ τηρ ι ο τήτων  π ου  α ν έγ ι σμ ό ς  των  δ ρασ τηρ ι ο τήτων  π ου  α ν έ --
πτυ ξ ε  η  Επ ι τ ρ οπή  Πολ ι τ ι σμ ού  κα ιπτυ ξ ε  η  Επ ι τ ρ οπή  Πολ ι τ ι σμ ού  κα ι
Ψυχαγωγίας  ήταν  άκρως  ι κανοπο ιητ ικ ό ς  Ψυχαγωγίας  ήταν  άκρως  ι κανοπο ιητ ικ ό ς  

Συνάδελφοι ,
Η μακρά παράδοση της Ιονικής στην εθελοντική αιμοδοσία επιβεβαι-
ώθηκε την Τετάρτη 13/12/17, με τη συμμετοχή των συναδέλφων στη
δράση που οργάνωσε η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ στα γραφεία του συλλόγου μας. 
Οι συνάδελφοι προσήλθαν με χαρά για να κάνουν πράξη το ενδιαφέρον και
την αλληλεγγύη τους προς τους πάσχοντες συνανθρώπους τους που χρει-
άζονται αίμα. Η αιμοδοσία είναι μια ανώδυνη, απλή και ασφαλής διαδικασία
για τον εθελοντή, που αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο του μπο-
ρεί να σώσει ζωές και ελπίζουμε στην επόμενη αιμοδοσία να ανταποκριθεί
ακόμα μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων.
Είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα με τις δράσεις που θα οργανωθούν
τόσο στην Αθήνα όσο και την περιφέρεια, η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδο-
σίας θα έχει άκρως ικανοποιητική και αποτελεσματική λειτουργία, βοηθώντας
τους συναδέλφους και εν γένει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
από αίμα. Ήδη, η υπεύθυνη της Υπηρεσίας, συναδέλφισσσα Αναστασία
Ηλιοπούλου, σχεδιάζει τις επόμενες αιμοδοσίες του συλλόγου μας που θα

λάβουν χώρα στην περιφέρεια ώστε να έχουν την ευκαιρία και οι συνάδελφοι
να συνενωθούν σε αυτόν το μείζονα σκοπό.
Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη αγάπης, φροντίδας και αλληλεγγύης,
δηλαδή όλα όσα πρεσβεύει ο σύλλογός μας και συνολικά η ιονική οικογένεια.
Σκοπός μας είναι να διαδώσουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα πως κάθε συνάδελ-
φος μπορεί και πρέπει να γίνει αιμοδότης και να σώσει ζωές.
Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έδωσαν λίγο...
από το αίμα και το χρόνο τους για να συνδράμουν σε αυτήν τη σημαντική
δράση κοινωνικού χαρακτήρα του συλλόγου μας, συμβάλλοντας αποφασι-
στικά στις ανάγκες αίματος των συναδέλφων και των οικείων τους προσώ-
πων.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους συγγενείς, τους φίλους και τη νέα
γενιά της ιονικής οικογένειας να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας για
να κάνουμε πάλι πρωτοπόρα την Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας του
Συλλόγου μας.

*Όσοι συνάδελφοι  έδωσαν αίμα έλαβαν
μήνυμα στο κινητό τους με οδηγίες για την
παραλαβή της ηλεκτρονικής κάρτας αιμο-
δότη. Παρακαλούμε να τις ακολουθήσετε
κατά γράμμα προκειμένου να παραλάβετε
την κάρτα σας.
** Σας ενημερώνουμε ότι όποιος συνάδελφός μας επιθυμεί να συμμετάσχει σε
αιμοληψίες σε κρατικά νοσοκομεία ανά την επικράτεια και θέλει να βοηθήσει
την προσπάθειά μας, πρέπει να διευκρινίζει ότι αιμοδοτεί για την Υπηρεσία της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, γνωστοποιώντας τον κωδικό υπηρεσίας της αιμοδο-
σίας “13451” ώστε αυτόματα το αίμα να πιστωθεί στο αποθεματικό της υπη-
ρεσίας μας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην κάλυψη των αναγκών
της ιονικής οικογένειας και των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων. 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 13/12 η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας

ΔώσεΔώσε ΑίμαΑίμα
Πρόσφερε ΖωήΠρόσφερε Ζωή
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... O Σύλλογός μας εγκαινιάζει τη συνεργασία με τον “Πανελλήνιο Σύλ-
λογο Πρόληψης Ατυχημάτων Ανηλίκων” για τη συλλογή πλαστικών πω-
μάτων που χρησιμοποιούνται για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων

- Κα Βάγγαλη σας καλωσορίζουμε στην ιονική οικογένεια. Ξεκινώντας τη συνερ-
γασία μας, θα θέλαμε να μάθουμε κάποια πράγματα για το σύλλογό σας. 

Β.Β. Χαίρετε. Κατ’αρχάς να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι με μεγάλη μας
χαρά ενημερωθήκαμε για την επιθυμία σας να συνεργαστούμε. 

Σχετικά με τη δράση και την ιστορία μας,  ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ», ιδρύθηκε το 2005 από άτομα
ευαισθητοποιημένα στη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων. Ωστόσο, η πλήρης
δράση του ξεκίνησε ουσιαστικά το 2012. Σκοπός του συλλόγου μας είναι η πρό-
ληψη, η συμπαράσταση και η αρωγή σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, με
σοβαρά κινητικά προβλήματα, που έχουν προκληθεί είτε από ατυχήματα, είτε από
άλλους παράγοντες, αλλά και η συμπαράσταση σε ενήλικες. Τον τελευταίο χρόνο
ο σύλλογος συμπαρίσταται σε όποιον συνάνθρωπο ζητήσει τη βοήθειά μας, ακόμη
και αν δεν προέρχεται από τροχαίο. Τελευταίο παράδειγμα η αρωγή μας, σε μια
οικογένεια η οποία έχει δύο παιδιά δίδυμα, ηλικίας 11 ετών, με 100% τετραπληγία
από λάθος γιατρού στην θερμοκοιτίδα. Τα παιδιά χρειάζονται ειδικού τύπου αμα-
ξίδια, συνολικής αξίας 6.000€. Με τη βοήθεια δωροθέτη και της συμμετοχής του
ταμείου τα παιδιά θα πάρουν τα νέα τους αμαξίδια.

- Η δράση του συλλόγου σας έχει γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο μέσα από τη συλ-
λογή πλαστικών πωμάτων για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Με αυτόν τον
τρόπο και το «θόρυβο» που δημιουργήθηκε, στο διαδίκτυο κυρίως, μάθαμε κι
εμείς για το σύλλογό σας. Αλήθεια, πώς στραφήκατε στη συγκεκριμένη δράση ;
Ποιο ήταν το έναυσμα ; 

Β.Β. Πριν 19 χρόνια έχασα ένα πολύ στενό συγγενικό μου πρόσωπο, σε τροχαίο
δυστύχημα.

- Πώς γίνεται η συλλογή ; Ποια είναι η διαδικασία ; 

Συγκεντρώνει μια εταιρεία, ένα σχολείο, ένας φορέας, μια οικογένεια καπάκια.
Μας τηλεφωνεί στο 210-4101676 και μας αναφέρει ότι στην τάδε οδό υπάρχουν
καπάκια, σε ποσότητα δείνα. Καταγράφουμε όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και πο-
σότητα. Μόλις συμπληρωθούν 30 σημεία στην Αττική τότε στέλνουμε mail στη
μεταφορική εταιρεία με τα σημεία όπου πρέπει να περάσει και να παραλάβει τα
καπάκια. Εδώ να σημειωθεί ότι οι μεταφορικές εταιρείες κάνουν τη διαδικασία
αφιλοκερδώς. Αφού συλλέξουν τα καπάκια τα πηγαίνουν στον Ασπρόπυργο στην
εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία τα ζυγίζει και τα ανακυκλώνει. Ο ένας τόνος κα-
πάκια δίνει 200€, τόσα όσα χρειάζεται ένα καλό απλού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο
να αγοραστεί. Τα αμαξίδια που δίνουμε είναι αλουμινίου και μπορούν να αντέξουν
άτομο έως 120 κιλά. 

- Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο; Από ιδιώτες, κοινωνικούς φορείς κ.λπ.;

Β.Β. Όσο περνάει ο καιρός η ανταπόκριση μεγαλώνει. Θα έλεγα πως γιγαντώ-
νεται.

- Πόσα πώματα περίπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο; 

Β.Β. Το 2017 συγκεντρώθηκαν 50 τόνοι καπάκια. Στο μήνα περίπου συγκεντρώ-
νονται 4 έως 5 τόνοι καπάκια.

- Πόσα πώματα χρειάζονται για ένα αμαξίδιο;

Β.Β. Με τη συλλογή πλαστικών καπακιών, μπορούμε να προσφέρουμε ένα αμαξί-
διο απλού τύπου, το οποίο αναλογεί σε έναν τόνο καπάκια (περίπου 555.555 κα-
πάκια) με το ποσόν να ανέρχεται στα 200 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που έχουμε
να κάνουμε με  εξειδικευμένα μηχανήματα ή αμαξίδια, τότε τα ποσά που χρει-
άζονται για την αγορά τους ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία βρί-
σκουμε μέσα από δωροθέτες. 

- Πώς αγοράζονται τα αμαξίδια ;

Β.Β. Είτε αγοράζονται τα απλού τύπου από τα χρήματα της ανακύκλωσης, δη-
λαδή από τα πλαστικά καπάκια, είτε τα ειδικού τύπου τα οποία είναι ιδιαιτέρως
ακριβά από δωροθεσίες. Κατόπιν, αυτά χαρίζονται σε ανθρώπους που τα έχουν
ανάγκη.

- Πόσα αμαξίδια έχετε παραδώσει μέχρι σήμερα ;

Β.Β. Ο Σύλλογος Αγάπη για Ζωή από το 2014 έχει δωρίσει περισσότερα από 100
αμαξίδια και ειδικούς μηχανισμούς. Στο πιο πρόσφατο παρελθόν, το 2016 δώρισε
22 αναπηρικά αμαξίδια απλού και ειδικού τύπου, καθώς και ειδικούς μηχανι-
σμούς, ενώ το 2017 δώρισε 51 αναπηρικά αμαξίδια απλού και ειδικού τύπου,
καθώς επίσης και ειδικούς μηχανισμούς. Από αυτά τα 47 είναι απλού τύπου, ένα
είναι ειδικός μηχανισμός αναβατόριο και 3 είναι ειδικού τύπου αμαξίδια. 

- Με ποιος τρόπους μπορεί ο καθένας να βοηθήσει ;

Β.Β. Μέσα από τη συλλογή πλαστικών καπακιών, που θεωρητικά φαίνονται ευ-
τελούς αξίας και ανακυκλώνοντάς τα, αυτό μεταμορφώνεται σε χαμόγελα παι-
διών, που τους χαρίζει αγάπη για ζωή, με αναπηρικά αμαξίδια που τους
προσφέρουμε. Είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή

Τ Ι Π Ο Τ Α
Δ Ε Ν Π Α Ε Ι
Χ Α Μ Ε Ν Ο !

Η μεγαλύτερη ευλογία είναι να έχει κανείς την υγεία του. ΜπορείΗ μεγαλύτερη ευλογία είναι να έχει κανείς την υγεία του. Μπορεί
τις περισσότερες φορές να εκφέρεται απλά ως μία κοινότοπη ευχή,τις περισσότερες φορές να εκφέρεται απλά ως μία κοινότοπη ευχή,
που τώρα στις γιορτές «μοιράζουμε» αφειδώς, αλλά παραμένει ηπου τώρα στις γιορτές «μοιράζουμε» αφειδώς, αλλά παραμένει η
πλέον σημαντική παράμετρος της ζωής μας.πλέον σημαντική παράμετρος της ζωής μας.

Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και συνάνθρωποί μας που είτε έχουν σοΔυστυχώς όμως, υπάρχουν και συνάνθρωποί μας που είτε έχουν σο--
βαρά προβλήματα υγείας, είτε έχουν βρεθεί καθηλωμένοι από ατυβαρά προβλήματα υγείας, είτε έχουν βρεθεί καθηλωμένοι από ατυ--
χήματα. Η τελευταία περίπτωση μάλιστα αποτελεί μία σκληρήχήματα. Η τελευταία περίπτωση μάλιστα αποτελεί μία σκληρή
πραγματικότητα που συναντάται στη χώρα μας, που παραμένει εκπραγματικότητα που συναντάται στη χώρα μας, που παραμένει εκ
των θλιβερών «πρωταθλητριών» στα τροχαία ατυχήματα. των θλιβερών «πρωταθλητριών» στα τροχαία ατυχήματα. 

Τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων επιμερίζονται η οικογένεια καιΤη φροντίδα αυτών των ανθρώπων επιμερίζονται η οικογένεια και
τα οικεία τους πρόσωπα, που ανεβαίνουν έναν ατελείωτο Γολγοθάτα οικεία τους πρόσωπα, που ανεβαίνουν έναν ατελείωτο Γολγοθά
για να ανταποκριθούν στις σοβαρές ανάγκες και απαιτήσεις που δηγια να ανταποκριθούν στις σοβαρές ανάγκες και απαιτήσεις που δη--
μιουργούνται.  μιουργούνται.  

Ωστόσο, πού στεκόμαστε εμείς ως συν-άνθρωποι απέναντι σε αυτέςΩστόσο, πού στεκόμαστε εμείς ως συν-άνθρωποι απέναντι σε αυτές
τις περιπτώσεις; Τι μπορούμε να κάνουμε για να ελαφρύνουμε λίγοτις περιπτώσεις; Τι μπορούμε να κάνουμε για να ελαφρύνουμε λίγο
το βαρύ τους φορτίο; το βαρύ τους φορτίο; 

Στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ πιστεύουμε και τονίζουμε αδιάκοπα ότι οΣτην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ πιστεύουμε και τονίζουμε αδιάκοπα ότι ο
συνδικαλισμός δεν πρέπει να είναι μία αποστεωμένη υπόθεση. Οφείσυνδικαλισμός δεν πρέπει να είναι μία αποστεωμένη υπόθεση. Οφεί--
λει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, ειδάλλως χάνει τηνλει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, ειδάλλως χάνει την
ουσία και το νόημά του. ουσία και το νόημά του. 

Όλοι όσοι... περιδιαβαίνουν τις πολυδαίδαλες, διαδικτυακές λεωφόΌλοι όσοι... περιδιαβαίνουν τις πολυδαίδαλες, διαδικτυακές λεωφό--
ρους, σίγουρα έχει υποπέσει στην αντίληψή τους τα τελευταία χρόρους, σίγουρα έχει υποπέσει στην αντίληψή τους τα τελευταία χρό--
νια η προσπάθεια που γίνεται από διάφορους κοινωνικούς,νια η προσπάθεια που γίνεται από διάφορους κοινωνικούς,
θεσμικούς ή και ιδιωτικούς φορείς για την περισυλλογή πλαστικώνθεσμικούς ή και ιδιωτικούς φορείς για την περισυλλογή πλαστικών
πωμάτων που χρησιμοποιούνται για την αγορά αμαξιδίων για ανπωμάτων που χρησιμοποιούνται για την αγορά αμαξιδίων για αν--
θρώπους που έχουν πέσει θύματα τροχαίων ατυχημάτων και αντιθρώπους που έχουν πέσει θύματα τροχαίων ατυχημάτων και αντι--
μετωπίζουν κινητικά προβλήματα.μετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Η πρώτη αντίδραση σίγουρα είναι η έκπληξη και ίσως η δυσπιστία.Η πρώτη αντίδραση σίγουρα είναι η έκπληξη και ίσως η δυσπιστία.
Αλήθεια, είναι δυνατόν με τα «άχρηστα», πλαστικά πώματα να συνΑλήθεια, είναι δυνατόν με τα «άχρηστα», πλαστικά πώματα να συν--
δράμουμε στη διευκόλυνση της ζωής των άτυχων συνανθρώπωνδράμουμε στη διευκόλυνση της ζωής των άτυχων συνανθρώπων
μας; μας; 

Και όμως, Και όμως, Τ Ι Π Ο ΤΑ  Δ Ε Ν  Π Α Ε Ι  Χ Α Μ Ε Ν Ο !Τ Ι Π Ο ΤΑ  Δ Ε Ν  Π Α Ε Ι  Χ Α Μ Ε Ν Ο !
Στην Αττική, αυτή τη δράση έχει αναλάβει ο Στην Αττική, αυτή τη δράση έχει αναλάβει ο «Πανελλήνιος Σύλλο«Πανελλήνιος Σύλλο--
γος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ».γος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ».
Έχοντας αντιληφθεί τη σημαντική δράση του Συλλόγου, αποφασίΈχοντας αντιληφθεί τη σημαντική δράση του Συλλόγου, αποφασί--
σαμε να την προβάλουμε μέσα από την ιστοσελίδα και την εφημεσαμε να την προβάλουμε μέσα από την ιστοσελίδα και την εφημε--
ρίδα μας, αλλά και να προχωρήσουμε σε μόνιμη συνεργασία,ρίδα μας, αλλά και να προχωρήσουμε σε μόνιμη συνεργασία,
παρέχοντας ειδικό χώρο συγκέντρωσης των πωμάτων στο χώροπαρέχοντας ειδικό χώρο συγκέντρωσης των πωμάτων στο χώρο
του συλλόγου μας και να παροτρύνουμε τους συναδέλφους μας νατου συλλόγου μας και να παροτρύνουμε τους συναδέλφους μας να
τα προσκομίζουν στα γραφεία μας προκειμένου να τα παραδίνουμε.τα προσκομίζουν στα γραφεία μας προκειμένου να τα παραδίνουμε.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσες δεκάδες χιλιάδες πλαστικά πώματαΈχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσες δεκάδες χιλιάδες πλαστικά πώματα
έχετε καταναλώσει και πετάξει ο καθένας; Η έχετε καταναλώσει και πετάξει ο καθένας; Η κα. Βιβή Βάγγαληκα. Βιβή Βάγγαλη υπεύυπεύ--
θυνη του θυνη του «Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημά«Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημά--
των Ανηλίκων ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ»των Ανηλίκων ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» και οι συνεργάτες της,και οι συνεργάτες της,
μετατρέπουν τα άχρηστα πώματα σε αναπηρικά αμαξίδια. Όχι, δενμετατρέπουν τα άχρηστα πώματα σε αναπηρικά αμαξίδια. Όχι, δεν
έχουν κάποιο μαγικό ραβδί...έχουν κάποιο μαγικό ραβδί...

Θέληση, κινητοποίηση,Θέληση, κινητοποίηση,

σχεδιασμό και αγάπησχεδιασμό και αγάπη

για το συνάνθρωπο καιγια το συνάνθρωπο και

τη ζωή χρειάζεται. τη ζωή χρειάζεται. 

Συναντηθήκαμε με την Συναντηθήκαμε με την κα.κα.
Βιβή ΒάγγαληΒιβή Βάγγαλη για να επιγια να επι--
σημοποιήσουμε τη συνερσημοποιήσουμε τη συνερ--
γασία μας και να μας πειγασία μας και να μας πει
δυο λόγια για τη σημαντικήδυο λόγια για τη σημαντική
δράση του συλλόγου.  δράση του συλλόγου.  
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υπάρχει μια λίστα με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν τη βοήθειά μας.

- Εκτός από την Αθήνα, ο σύλλογός σας δραστηριοποιείται και σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας ; 

Β.Β. Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα.

- Εκτός από τη συλλογή των πλαστικών πωμάτων, ο σύλλογος δραστηριοποιείται
και με άλλους τρόπους; Εξ άλλου, η παροχή των αμαξιδίων έρχεται να ανακουφί-
σει όταν πλέον η κατάσταση βρίσκεται στο έσχατο σημείο. 

Β.Β. Ο Σύλλογός μας βεβαίως επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε άλλους το-
μείς. Επειδή πρώτα και πάνω από όλα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει πράξη η ονο-
μασία του συλλόγου μας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η
εναστάλαξη της σωστής και ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς οφείλει να ξεκινά
από την παιδική ηλικία. 

Σε αυτά τα πλαίσια, διενεργούμε μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε παιδιά της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σωστή εκμάθηση και κα-
τανόηση του Κ.Ο.Κ. με σκοπό την ασφαλή κυκλοφοριακή αγωγή και εν κατακλείδι
την πρόληψη και αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Οργανώνουμε ημερίδες, διημερίδες, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και συνεργαζό-
μαστε με Δήμους, σχολεία, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες και ιδιώτες, πάντα στα
πλαίσια του βασικού μας στόχου που είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των.

- Για να κλείσουμε τη συνάντησή μας και να... σφραγίσουμε τη συνεργασία μας,
μπορεί οι σύλλογοί μας να έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και συνισταμένες, αλλά
αναζητώντας έναν κοινό τόπο στη δραστηριοποίησή μας, θεωρείτε πως συμβάλ-
λετε τρόπον τινά και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον, καθώς και
στην ανάπτυξη αισθήματος κοινωνικής συνυπευθυνότητας, αλληλεγγύης και δρά-
σης, αρχές και αξίες που οφείλει να υπηρετεί βεβαίως και ο συνδικαλισμός; 

Β.Β. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Το σπίτι μας πρέπει να είναι καθαρό, να το
αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Η ανακύκλωση, η προσφορά, η ανιδιοτέλεια, ο
εθελοντισμός, και η κοινωνική δράση είναι μερικές έννοιες και αρχές που διέπουν
τη φιλοσοφία της ομάδας μας. Είμαστε ευτυχείς που θα συνεργαστούμε. Ο συνδι-
καλισμός θα πρέπει να υπηρετεί αξίες συνώνυμες με την ύψωση της ανθρώπινης
ύπαρξης στη σφαίρα της ακεραιότητας και της ηθικής υπηρέτησης του ίδιου του
ατόμου.

Η συλλογή καπακιών από δεκάδες σημεία στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την
επικράτεια, δίνει τη δυνατότητα μεγάλης συγκέντρωσής τους και ως εκ τούτου

στην άμεση ανταπόκρισή μας, για
τις ανάγκες των συνανθρώπων μας.
Η συνεχιζόμενη προσπάθεια, η μα-
ζική στήριξη στο έργο μας, έχουν ως
αποτέλεσμα την ανιδιοτελή προ-
σφορά, κάθε φορά που δωρίζεται
ένα αμαξίδιο ή ένας ειδικός μηχανι-
σμός και τέλος τη μέγιστη χαρά που
λαμβάνουμε όλοι μας, όταν η καθη-
μερινότητα των συνανθρώπων μας
βελτιώνεται και αυτό αντανακλάται
στο πρόσωπό τους. 

ΜαζεύουμεΜαζεύουμε
καπάκιακαπάκια

ΜοιράζουμεΜοιράζουμε
χαμόγελα !χαμόγελα !

Μ α τ ι έ ς   σ τ ο   Π α ρ ε λ θ ό ν !Μ α τ ι έ ς   σ τ ο   Π α ρ ε λ θ ό ν !

Γλέντι στην οικία του Διευθυντή Λογιστηρίου του Κεντρι-
κού, συνάδελφου Ευθυμίου Παπακωνσταντόπουλου
Από αριστερά : Κ. Βαζματζής, Γ. Ιωαννίδης, Δ. Κουκουζής,
αείμνηστος Λ. Αποσκίτης, Π. Κοντομίχος, Π. Συμεωνίδου,
αείμνηστος Ν. Κοφίνας, αείμνηστος Φ. Κοκκινάκης

Ως συνδικαλιστικό σωματείο με χιλιάδες μέλη που ενεργοποιείται σε πολΩς συνδικαλιστικό σωματείο με χιλιάδες μέλη που ενεργοποιείται σε πολ--
λαπλές δράσεις, οι αξίες της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς,λαπλές δράσεις, οι αξίες της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς,
της κοινωνικής συνείδησης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία τωντης κοινωνικής συνείδησης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των
αρχών που πρεσβεύουμε και θεωρούμε χρέος μας να προβάλουμε τόσοαρχών που πρεσβεύουμε και θεωρούμε χρέος μας να προβάλουμε τόσο
τη δράση του συγκεκριμένου συλλόγου όσο και αντίστοιχες δράσεις. Μετη δράση του συγκεκριμένου συλλόγου όσο και αντίστοιχες δράσεις. Με
αυτόν τον τρόπο βοηθούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν κινητικάαυτόν τον τρόπο βοηθούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν κινητικά
προβλήματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η περιβαλλοντική – οικολοπροβλήματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η περιβαλλοντική – οικολο--
γική συνείδηση εισάγοντας την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μαςγική συνείδηση εισάγοντας την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας
και μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων! και μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων! 

Επειδή θεωρούμε ότι η ανθρωπιστική δράση δεν πρέπει να εξαντλείταιΕπειδή θεωρούμε ότι η ανθρωπιστική δράση δεν πρέπει να εξαντλείται
στις ημέρες των εορτών, η στις ημέρες των εορτών, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παγιώνει τη συνεργασία μεπαγιώνει τη συνεργασία με
τον τον ««Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΑνηλίκωνΠανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» και στο εξής στα γραφεία μας (Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κοκαι στο εξής στα γραφεία μας (Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κο--
τζιά, 7τζιά, 7οςος όροφος) θα υπάρχει μόνιμα ειδικός κάδος συγκέντρωσης τωνόροφος) θα υπάρχει μόνιμα ειδικός κάδος συγκέντρωσης των
πλαστικών πωμάτων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ανταπόκριση των συπλαστικών πωμάτων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ανταπόκριση των συ--
ναδέλφων μας θα είναι μαζική και θα αποτελέσει μονάχα το πρώτο βήμαναδέλφων μας θα είναι μαζική και θα αποτελέσει μονάχα το πρώτο βήμα
για την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή τους σε παρόμοιες δράσεις κοινωγια την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή τους σε παρόμοιες δράσεις κοινω--
νικής ευαισθητοποίησης. νικής ευαισθητοποίησης. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν σε αυτήν τηνΚαλούμε όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν σε αυτήν την
πρωτοβουλία, να συγκεκτρώνουν όσο περισσότερα καπάκια όλων τωνπρωτοβουλία, να συγκεκτρώνουν όσο περισσότερα καπάκια όλων των
ειδών μπορούν και είτε να τα μεταφέρουν στο σύλλογό μας είτεειδών μπορούν και είτε να τα μεταφέρουν στο σύλλογό μας είτε
απ’ευθείας στο Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» για να συμβάλουμε στηναπ’ευθείας στο Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» για να συμβάλουμε στην
ανακούφιση των παιδιών και των ενηλίκων που χρειάζονται τη βοήανακούφιση των παιδιών και των ενηλίκων που χρειάζονται τη βοή--
θεια και την αλληλεγγύη μας.θεια και την αλληλεγγύη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες : Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.troxaia-atiximata.grhttp://www.troxaia-atiximata.gr

facebook.com/agapigiazoi/facebook.com/agapigiazoi/

e-maile-mail: : agapigiazwiagapigiazwi@@gmailgmail..comcom

Εγκαίνια ΙΛΤΕ Σπάτων 283 ,25/5/2981 
Από αριστερά : Σ. Σωφρόνης, αείμνηστος Β. Κίντζιος, Λ.
Αναστασίου, Ε. Κόλλια, Ε. Πέτρου, Ε. Γραβιά. Ε. Σωτηρό-
πουλος και καθιστός ο αείμνηστος Π. Πανούσης (Διευθυντής
του Καταστήματος)
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης - Διευθυντής - υπεύθυνος κατά το Nόμο: 
Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασίου Αναστασία,
Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Γιαννόπουλος Γιάν-
νης, Δούκα Πέγκυ, Κογκάκη Ελευθερία, Κυριαζής Γιάννης, Μεραντζής
Λάμπρος, Παπαλεξάτου Ηλιάνα, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Σωτήρ-
χου Χρηστίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte.gramm@gmail.com
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Δικαστικές αποφάσεις

Αρ. φυλλου
62

ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΣ
οΚΤΩΒρΙοΣ

2017

ΜΑλΑΚΑΣΗΣ ΗρΑΚλΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3066/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ηρακλής έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2010 και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογι-
κές διαφορές ποσού 4.171,88€ νομιμοτόκως καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 Ευρώ
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 400 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
κα. Ντέτα Πετρόγλου. H απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη ση-
μασία γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη συγχώνευση
διακριτική δυσμενής μεταχείριση των Ιονικάριων από
την Τράπεζα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρνητικό
στοιχείο για τις ένδικες προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα
κρίθηκε ότι: «...Εξάλλου, η αφαίρεση δικαιώματος Α΄ υπογρα-
φής από τον ενάγοντα κατά το χρονικό διάστημα από
26.4.2000, ήτοι αμέσως μετά την απορρόφηση της αρχικής
εργοδότριας ΙΛΤΕ από την εναγόμενη, μέχρι 31.10.2004 (ενώ
διατηρήθηκε το σχετικό επίδομα στη μισθοδοσία του) και η
τοποθέτησή του από 26.4.2000 μέχρι 31.10.2004 με θέση
απλού υπαλλήλου, χωρίς ανάληψη θέσης ευθύνης, ανάλογης
της ανωτέρω προϋπηρεσίας του στην απορροφηθείσα Τρά-
πεζα, παρά τις διαμαρτυρίες του, δεν μπορεί να θεωρηθούν
ως μειονεκτικά στοιχεία έναντι της συγκρινόμενης συνα-
δέλφου του, διότι δεν οφείλονται σε έλλειψη τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων έναντι των συναδέλφων του,
κατά τα προεκτεθέντα, αλλά εμπίπτουν στο πλαίσιο αρνη-
τικού αντίκτυπου, που είχε η συγχώνευση για μεγάλο
αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθείσας Τράπεζας,
όπως βεβαίωσε ενόρκως, μετά λόγου γνώσεως, λόγω
της συνδικαλιστικής του ιδιότητας, ως Πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων της εναγόμενης, προερχομένων
εκ της ΙΛΤΕ ΑΕ, ο Σαράντος Φιλιππόπουλος, στην προ-
αναφερθείσα ένορκη βεβαίωση. Άλλωστε, δεν εξηγείται λο-
γικά, πως ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπηρεσιακή
εξέλιξη και αξιολόγηση για 20 περίπου χρόνια, ξαφνικά,
αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ ΑΕ από την ενα-
γόμενη, μετατράπηκε σε ένα υπάλληλο που δεν είναι
άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν
καθήκοντα...»

ΤΣΑΜουρΑΣ  ΧρΗΣΤοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4676/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χρήστο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 67.599,96€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 3.350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΤΣουρΗ-ΣΤΑλΙΑ ΠΑρΑΣΚΕυΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 3644/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Παρασκευή
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυν-
σης από 1.1.2011 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μι-
σθολογικές διαφορές ποσού 2.500 €  νομιμοτόκως καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 1.500 €
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της
δαπάνη 320 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΑρΧολΕΚΑ  ΑΝΔροΝΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4922/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Νίκη για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 37.996,05€ (με επαναχορήγηση του ειδικού
επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα αποχώρησης) νομι-
μοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 1.300 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙου-ΤΣολΑΚΑΚΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 4595/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Χριστίνα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2008 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές ποσού 3.236,46 €  νομιμοτόκως καθώς και για χρη-
ματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 2.000 €  νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της
δαπάνη 740 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΑΝΘουλΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4994/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιάννη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 35.994,45€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΧουΣΤουλΑΚΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1187/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2004 και ότι της
οφείλονται μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως, καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των
3.000€ και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 1.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΠΑΠΑΓΕΩρΓΙου ΜΑρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3357/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 35.262,20€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.070 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑλΕοΝΤΗ  ΕλΠΙΝΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 4229/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ελπι-
νίκη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 30.514,58€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΤΖΩρΤΖΑΚΗ  ΔΕΣΠοΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 9901/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (ως Εφετείου) υποχρεώθηκε η Τράπεζα να κα-
ταβάλει στο συνάδελφο Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
13.279,35€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 650 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΘΕοΔΩρΑΚΗΣ  ΓΕΩρΓΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3891/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (ως Εφετείου) υποχρεώθηκε η Τράπεζα να κα-
ταβάλει στο συνάδελφο Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
14.754,65€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΨΑρΕλλΗΣ  ΞΕΝοφΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 4279/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την
Τράπεζα Πίστεως Ξενοφώντα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των
29.522,04€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 1.100 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά
η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΚουΤΗΣ ΙΣΙΔΩροΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5862/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Ισί-
δωρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 15.609,40 € νομιμοτόκως, συμ-
ψηφίζοντας τη δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΘΕοΔΩρΑΚΑΚΗ  ΘΕοΔΩρΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1738/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερ-
χόμενη από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Θε-
οδώρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.621,44€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑΝΔρΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2407/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αι-
κατερίνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 34.195,35 € νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 800€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης. 

ΔολΙΑΝΙΤΗΣ  ΑλΕΞΑΝΔροΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4963/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Αλέξανδρο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 34.727,38€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.070 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΚρΙΚου ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών η συνταξιούχος
συνάδελφός μας Καίτη που είχε υπηρετήσει στη Μηχα-
νογράφηση, στα Καταστήματα Ζωγράφου, Γυθείου, Βύ-
ρωνα και Ηλιούπολης. Την διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη της Αφροδίτη,
στον γιο της Στέλιο, καθώς και στους οικείους της εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΜΠΑλΑΚΤΑρΗΣ ΒΑΓΓΕλΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνταξιούχος
συνάδελφός μας Βαγγέλης που είχε υπηρετήσει στο
Κεντρικό Κατάστημα και στο Κατάστημα Παγκρατίου .
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Γιώτα, τους γιους του Θανάση, Πανα-
γιώτη και Νεκτάριο, καθώς και στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ φΩΤΙοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος
συνάδελφός μας Φώτης που είχε υπηρετήσει στο Κατά-
στημα Νάουσας και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Βέ-
ροιας, Έδεσσας και Θέρμης Θεσσαλονίκης. Τον διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη του
Λάια, στον γιο του Κωνσταντίνο, καθώς και στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

λοΓοΘΕΤΗΣ ΣΤΕφΑΝοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος
συνάδελφός μας Στέφανος που είχε υπηρετήσει στα κα-
ταστήματα 62 Μαρτύρων και Δαιδάλου στο Ηράκλειο
Κρήτης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στην κόρη του Ελένη, στον γιο του Σπυρίδωνα,
καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια.

ΚΑλΑΜΑρΑΣ ΓΕΩρΓΙοΣ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο αγα-
πητός Γιώργος, συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός,
σύζυγος της συναδέλφου μας Μαρίας Δόξα που είχε
υπηρετήσει επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Μεγάλων
Επιχειρήσεων και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κατα-
στημάτων. Στη συνάδελφό μας, καθώς και στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΧΑΤΖΗΜΠΑλοΓλου ΑΝΑΝΙΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο αγαπητός
Ανανίας σύζυγος της συναδέλφισσάς μας Ζωής Αποστο-
λίδου που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ερμού, Δι-
οικητηρίου, Θέρμης και Ωραιοκάστρου. Ο εκλιπών ήταν
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνάδελφό μας Ζωή και
στα παιδιά τους Ανθούλα και Κύριλλο, καθώς και  στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

ΠΑΤΕλΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών η αγαπητή Χρι-
στίνα, σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου μας Σωτη-
ρίου Πατέλη που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό
Κατάστημα. Στα παιδιά της Βασίλη, Κωνσταντίνο, Μαρία
και Πέτρο, καθώς και  στους οικείους της εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. 


