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ΕλλάδαΕλλάδα, μία απέραντη ΧΧΩΩ ΜΜΑΑ ΤΤΕΕΡΡΗΗ

Επιστολή στους θεσμικούς παράγοντες
Κυρίες-οι,

Σύμφωνα με το γνωστό αφορισμό, η Ελλάδα είναι ένα

απέραντο τρελοκομείο. Για να υπεισέλθω, χωρίς περι-

στροφές, στο θέμα της επιστολής μου, πλέον μπορεί να

χαρακτηριστεί και μία... απέραντη χωματερή! 

Το τεράστιο και εκρηκτικό θέμα της διαχείρισης των σκου-
πιδιών κατέστη προβληματικό στις σύγχρονες κοινωνίες
(και στην όμορφη πατρίδα μας) κατά τη διάρκεια του 20ού
αιώνα, οπότε και η κατανάλωση των αγαθών αυξήθηκε
πολλαπλά. Οι συνέπειες στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία
και στις κοινωνίες είναι αισθητές καθημερινά σε όλες τις
χώρες που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με ενδεδειγμέ-
νους τρόπους. Δυστυχώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανά-
μεσά τους...

Τα τοπικά συμφέροντα και διενέξεις, η έλλειψη πολιτικής
βούλησης, αλλά και η κραυγαλέα άγνοια και πλήρης ανικα-
νότητα μεταβάλλουν με ταχύτατο ρυθμό τη χώρα μας σε
απέραντο σκουπιδότοπο. Τα χρόνια περνούν δίχως να βρί-
σκεται λύση, ενώ στο ίδιο διάστημα τα πρόστιμα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτουν βροχή. Το χειρότερο είναι ότι
δεν υπάρχει πίεση από την κοινωνία για να αντιμετωπιστεί
η δυσώδης κατάσταση. Μία κοινωνία με μεγάλες επιδόσεις
στην παραγωγή σκουπιδιών, η οποία όμως αδιαφορεί για
την εικόνα και το περιβάλλον της (ή, για να το θέσω πιο
σωστά, δεν έχει μάθει να ενδιαφέρεται για αυτά). 

Εδώ...  δεν είναι Βαλκάνια!
Με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα “ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ”, έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω σε όλη την Ελ-
λάδα, αλλά και στο εξωτερικό, στις εκδρομές που διοργα-
νώνουμε για τους συναδέλφους μας. Δυστυχώς, η
απογοήτευσή μου ήταν μεγάλη στις επισκέψεις μας στις βαλ-
κανικές χώρες, όταν διαπίστωσα ότι στον τομέα διαχείρισης
των απορριμμάτων, αλλά και της ευαισθητοποίησης και πει-
θαρχίας των πολιτών στους κανόνες σεβασμού του περι-
βάλλοντος, έχουμε μείνει πολύ πίσω! 

Δεν μπήκα στη διαδικασία να ερευνήσω το νομοθετικό πλαί-
σιο της διαχείρισης στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες,
ωστόσο αντιλήφθηκα μία ολότελα διαφορετική νοοτροπία
και στάση απέναντι σε αυτό το μείζον θέμα, ακόμα και σε
κράτη που -θέλουμε να- πιστεύουμε ότι βρίσκονται σε οπι-
σθοδρόμηση σε σχέση με τη δική μας συμπεριφορά. 

Σημείωμα εκδότη
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ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ Η ALPHA BANK ΑΠΟ ΤΗΝ
“ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ” & ΑΠΟ ΤΗ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΗΔ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η

Τ Ρ Ο Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι ΑΤ Ρ Ο Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α για τις  οικονομίες κλίμακας κ.ά. . .

Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ  
Σ Τ Η Ν  A L P H A  B A N K ;

ΥπόθεσηΥπόθεση μετάθεσηςμετάθεσης συναδέλφωνσυναδέλφων Λιβαδειάς :Λιβαδειάς :

Πρωτοφανής παρέμβαση εναντίον των συναδέλ-
φων μας από το Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank!

Σύλλογος Συνταξιούχων
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Ρ ύ θ μ ι σ η
Κ ό κ κ ι ν ω ν

Δ α ν ε ί ω ν
Δραστική αντιμετώπιση δανειακών οφειλών μέσω των
εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών μας συνεργατών

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η   Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι ΑΕ Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η   Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α

Απόφαση βόμβα του ΣτΕ

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... τους σταμάτησε!
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Συνέχεια από σελ. 1

Ιδιαίτερα δε, σε ορισμένα από αυτά τα ταξίδια, όπως π.χ. στη Ρουμανία, την Κροατία,
τη Σλοβενία και το Μαυροβούνιο, θαύμασα την εικόνα καθαρότατων και φροντι-
σμένων πόλεων και συνάντησα αξιόλογη κουλτούρα οικολογικής συνείδησης, που
πραγματικά μου προκάλεσαν θλίψη αναλογιζόμενος τις αντίστοιχες εικόνες που συ-
ναντά κανείς στην ελληνική επικράτεια...

Οι αντίστοιχες ταξιδιωτικές εμπειρίες μου στην Ελ-
λάδα επί σειρά ετών έχουν έντονο το άρωμα της...
χωματερής! Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι όποιο
μέρος της όμορφης πατρίδας μας κι αν επισκεφτεί
κανείς, θα αντικρίσει μία χωματερή (εν είδει... τοπι-
κού “αξιοθέατου”) που μολύνει το περιβάλλον,
δηλητηριάζει τον υδροφόρο ορίζοντα και εν τέλει
δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της χώρας μας ως
“απέραντη χωματερή”! 

Οι αριθμοί και τα στατιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ο καλύτερος τρόπος να
πει κανείς ψέματα, αλλά εν προκειμένω αποτυπώνουν την αδυσώπητη πραγματικότητα
ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Από τα περίπου 5,3 εκατ. τόνους αστικών απορριμμάτων
που παράγουμε ετησίως, μόνο 800.000 τόνοι ανακυκλώνονται ή κομποστοποι-
ούνται. Το σύστημα διαχείρισής τους συνεχίζει να στέλνει χιλιάδες τόνους ανακυκλώ-
σιμου υλικού στους ΧΥΤΑ, πληρώνοντας για την επιβάρυνση στο περιβάλλον και την
μη συμμόρφωση σε σωστές Ευρωπαϊκές πρακτικές και οδηγίες, εκατομμύρια ευρώ σε
πρόστιμα και τέλη.

Αντί για Πράσινη ανάπτυξη... Κόκκινος συναγερμός!
Οι ευθύνες βέβαια για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα δεν είναι μονοδιάστατες και
επιμερίζονται στους κοινωνικούς φορείς. 

Η Πολιτεία βαδίζει χωρίς σχέδιο, εκτός από ελάχιστες παρεμβάσεις που γίνονται υπό
πίεση σε καταστάσεις “εκτάκτου ανάγκης”. Οι πολιτικές ηγεσίες μέχρι σήμερα δεν
προσπάθησαν ΠΟΤΕ να καταρτίσουν ένα σοβαρό σχεδιασμό που θα μπορούσε να
δώσει αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη λύση. Στην πλειονότητά τους επιχειρούσαν
να “κουκουλώσουν” το πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο με σπασμωδικές ενέργειες. Το
νομοθετικό πλαίσιο παραμένει ανεμικό και τα μόνα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται
είναι κάτω από ρήτρες και αποφάσεις για πρόστιμα από την Ε.Ε. 

Για τα ΜΜΕ, το θέμα αυτό μετά βίας συγκαταλέγεται στις
τελευταίες ειδήσεις, εκτός αν σε ακραίες περιπτώσεις δη-
μιουργείται σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα. Και βέβαια,
σημαντικό το μερίδιο ευθύνης των πολιτών, καθόσον η
οικολογική συνείδηση δε συμπεριλαμβάνεται στον... εξο-
πλισμό του Νεοέλληνα και εκλαμβάνεται περισσότερο επι-
πόλαια ως αστεϊσμός, παρά ως επιβεβλημένη ανάγκη. 

Και σε αυτήν την περίπτωση, τα νούμερα είναι αμείλικτα:
Οι Έλληνες ανακυκλώνουν 4-6 φορές λιγότερο από τον
μέσο όρο της Ε.Ε. Στους μπλε κάδους τοποθετείται το 5,5%

των απορριμμάτων για ανακύκλωση, ενώ μπορεί θεωρητικά να τοποθετηθεί το 50-55%! 

Η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κατα-
δεικνύει ότι η ανακύκλωση (ακρογωνιαίος λίθος της διαχείρισης του προβλήματος) δεν
είναι μια μαγική λέξη που στην προφορά της “εξαφανίζονται” τα σκουπίδια, αλλά
αντίθετα παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή της. 

Μάλιστα, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι εκτός από ορισμένες αποσπα-
σματικές, φωτεινές εξαιρέσεις και προσπάθειες ευσυνείδητων εκπαιδευτικών και ελά-
χιστων πανεπιστημιακών, το τεράστιο αυτό πρόβλημα δεν έχει απασχολήσει έντονα
ούτε την εκπαιδευτική κοινότητα!

Κυριότερες γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος που ανακυκλώνουν τα αδιέξοδα, αλλά
όχι τα απορρίμματα, είναι οι κοινωνικές αντιδράσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια, η
απουσία πολιτικής βούλησης αλλά και εμπιστοσύνης προς την Πολιτεία για την τήρηση
των μέτρων, η απουσία σταθερού σχεδιασμού και στρατηγικής, η διαφθορά που μολύ-
νει και αυτόν τον τομέα, αλλά και η γνωστή καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης.

Κυρίως όμως, το έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης -αφού στη χώρα μας δεν
υπήρχε ποτέ η μέριμνα για να αναπτύξουμε και αφομοιώσουμε οικολογική συνείδηση-
ώστε να δημιουργηθεί και το απαραίτητο οικολογικό κίνημα και οι συνεπακόλουθες
πιέσεις για την ένταξη των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στις προτεραιότητες των
πολιτικών κομμάτων. 

Αυτό το έλλειμμα προτάσεων, επιλογών και βούλησης αντιμετωπίζει διαχρονικά η
Ελλάδα, με αποτέλεσμα αντί για την πράσινη ανάπτυξη να βρίσκεται στον κόκκινο
συναγερμό!

Άμεσοι,  μεσοπρόθεσμοι και σταθεροί στόχοι
Είναι φανερό πως η αναθεώρηση του υφιστάμενου μοντέλου διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων και εν γένει της περιβαλλοντικής παιδείας στη χώρα μας είναι επιβεβλημένη. 

Αναπόφευκτα πρέπει να υπάρξει μία εθνική στρατηγική στο σχεδιασμό της οποίας
πρέπει να συμμετάσχουν σε ανοιχτό, δημόσιο διάλογο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να
την προωθήσουν άμεσα και να προχωρήσουν στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης

λύσης που θα ξεκολλήσει τη χώρα μας από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στην
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

Χωρίς να είμαι ειδικός, πιστεύω πως είναι προφανές ότι η μείωση της παραγόμενης
ποσότητας απορριμμάτων πρέπει να αποτελεί το σταθερό, μακροπρόθεσμο στόχο
προς τον οποίο θα πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειες της Πολιτείας, μέσα από τη
σταδιακή αναδιάρθρωση των πρακτικών και συμπεριφορών παραγωγών και κατανα-
λωτών. Βραχυπρόθεσμα όμως, και παράλληλα προς το στόχο αυτό, θα πρέπει να λη-
φθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων έτσι
ώστε να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι και να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις
της διάθεσής τους στο φυσικό περιβάλλον. 

Η λεγόμενη κυκλική οικονομία θα πρέπει να αποτελέσει ένας από τους βασικούς πυλώ-
νες, αφού μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χρήσης υλικών στην παραγωγή προϊόντων,
τη μείωση της κατανάλωσης και στη συνέχεια κλείνοντας τον κύκλο, την αειφόρο δια-
χείριση των αποβλήτων που παράγονται. Η ασφαλής διαχείριση απορριμμάτων προ-
ϋποθέτει ολοκληρωμένα συστήματα με άξονα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, χωρίς να έχω κάποια εξειδίκευση επί του θέματος, με βάση μία λογική προ-
σέγγιση, πιστεύω ότι η άμεση εισαγωγή μίας δέσμης μέτρων μπορεί να εκκινήσει τη
διαδικασία δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης και βελτίωσης των συνθηκών για
την αντιμετώπιση του προβλήματος :

Καθιέρωση και διδασκαλία σε σοβαρό επίπεδο εξειδικευμένου μαθήματος πε-•
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης 

Άμεση εκκίνηση των διαδικασιών ώστε να καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο δια-•
χείρισης των απορριμμάτων

Έναρξη συζήτησης νομοσχεδίου με εκτεταμένη διαβούλευση για τη διαχείριση•
των απορριμμάτων και αξιοποίηση των σκέψεων των πολιτικών και κοινω-
νικών φορέων και θεσμών ώστε να παραχθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες

Συμμετοχή σε κοινά φόρουμ των κοινωνικών, θεσμικών, πολιτικών και επιχει-•
ρηματικών φορέων για το συντονισμό της δράσης τους

Υποχρεωτική διάθεση χρόνου στα ΜΜΕ για ενημερωτικές και εκπαιδευτικές•
εκπομπές

Αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για παραβάσεις ρύπανσης του περιβάλ-•
λοντος και δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης των ποινών 

Θεσμοθέτηση νέων, εξειδικευμένων αποτελεσματικών οργάνων (π.χ. περιβαλ-•
λοντικό δικαστήριο ή ομάδες ελέγχου παραβάσεων)

Χρηματοδότηση και δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα πρά-•
σινων πρωτοβουλιών

Εισαγωγή εμπειρίας και συνδιαμόρφωση πολιτικής με περιφέρειες της Ε.Ε. που•
έχουν λύσει περιβαλλοντικά ζητήματα στις χώρες τους

Ενεργοποίηση ενός αποδοτικού πλαισίου λειτουργίας όλων των πρωτοβου-•
λιών που αφορούν θέματα αναδάσωσης και προστασίας του δάσους

Επενδύσεις και επιδοτήσεις στην πράσινη έρευνα και καινοτομία•

Μίγμα μέτρων και πολιτικών, όπως υποχρεωτική ανακύκλωση στους Δημό-•
σιους Οργανισμούς, τα εμπορικά καταστήματα και τα κτίρια γραφείων

Κίνητρα και αντικίνητρα για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και επαναχρη-•
σιμοποίησης υλικών και προϊόντων

Αποτρεπτικά μέτρα (π.χ. πρόσθετο τέλος σε βάρος των απορριμμάτων που•
οδηγούνται σε ΧΥΤΑ) 

Είναι στο χέρι μας.. .
Έχει έρθει η ώρα για μία ολοκληρωμένη λύση,
ώστε να περιφρουρήσουμε την ομορφιά και
τους φυσικούς πόρους της χώρας μας. Είναι και-
ρός να οικοδομήσει η Ελλάδα όρους και προϋπο-
θέσεις για διαμόρφωση αλλαγής νοοτροπίας,
αλλαγή κουλτούρας. Να επενδύσει στη νέα γενιά
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και να

διαμορφώσει ενεργούς πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση. Πρόκειται όμως για
μία δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία που χωρίς πράσινες, καινοτόμες προτάσεις, σω-
στές επιλογές και πολιτική βούληση δεν επιτυγχάνεται.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολίτες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη και μπορούμε να
πιέσουμε τους δήμους και την Πολιτεία για όλα όσα θα πρέπει να γίνουν. Το μόνο σί-
γουρο είναι πως η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα ζήτημα κυρίως υγειονο-
μικού χαρακτήρα και για το οποίο θα πρέπει όλοι με τον τρόπο μας να συμβάλουμε
στην αντιμετώπισή του.

Οι προτάσεις μου μπορεί να μοιάζουν πρόχειρες και χωρίς συνοχή. Πρόθεσή μου όμως
είναι να συμβάλω στο ελάχιστο στην ανάδειξη του θέματος, το “τράνταγμα” της
συνείδησης των συναδέλφων μου και ας αναλάβουν την ορθότερη διατύπωση και τον
ολοκληρωμένο σχεδιασμό εξειδικευμένοι επιστήμονες... 

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε πλέον την περιβαλλοντική εικόνα της πατρίδας
μας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας είμαστε ενεργοί και αισιόδοξοι.

Σ α ρ ά ν τ ο ς  Φ ι λ ι π π ό π ο υ λ ο ς

Ε λ λ ά δ α ,  μ ί α α π έ ρ α ν τ η Χ Ω Μ Α Τ Ε Ρ Η

Η ανακύκλωση δεν είναι το...
φόρτε μας

Τα σκουπίδια με φόντο την παραλία:
κλασική ελληνική “φύση”

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... τους σταμάτησε! Οι επικλήσεις του Συλλόγου μας για επι-
κράτηση της λογικής εισακούστηκαν, καθώς μετά την ανοιχτή επιστολή της ΙΟ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής, το Δ.Σ. του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξαναγκάστηκε να συνέλθει την Πέμπτη 17/5 σε έκτακτη συνεδρίαση, ανα-
τρέποντας την προηγούμενη απόφασή του για τη συμμετοχή στη νέα ΑΜΚ της ATTICA
BANK με επένδυση 5 εκατ. ευρώ, αποφασίζοντας τελικά να εγκαταλείψει τη νέα “επεν-
δυτική” προσπάθεια. 

Ευτυχώς ο επενδυτικός οίστρος των διοικούντων το ταμείο... καταλάγιασε μετά και
την από 16.5.18/13-19 ανοιχτή επιστολή των Συλλόγων μας που τους έθετε προ
των ευθυνών τους για τυχόν συμμετοχή στη ΑΜΚ και νέα απώλεια των χρημάτων των
ασφαλισμένων (μετά από την απώλεια των 55,5 εκατ. ευρώ της καταστροφικής
“επένδυσης” στην προηγούμενη ΑΜΚ της τράπεζας). 

Στην επιστολή τους εφιστούσαμε την προσοχή ότι ενδεχόμενη απόφαση για συμμε-
τοχή στην ΑΜΚ της ATTICA BANK θα επέτεινε τη ζημία που έχουν ήδη προκαλέσει στο

ταμείο μας με την προηγούμενη καταστροφική επένδυση, ιδίως μάλιστα αν αυτή δε

γινόταν υπό τους όρους των προβλεπόμενων στο νόμο και στο καταστατικό ρυθ-
μίσεων περί τοποθετήσεων αποθεματικών ή ταμειακών διαθεσίμων ασφαλιστικών
οργανισμών. 

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,“έσπασε” η πλειοψηφία των πέντε
που είχαν πάρει την αρχική απόφαση για την επένδυση: δύο σύμβουλοι (κκ. Λάτσης
Ιωάννης και Ξύστρας Κωνσταντίνος) πρότειναν την αύξηση του επενδυτικού κεφα-
λαίου σε 9,8 εκατ. ευρώ, άλλοι δύο (κκ. Σιδεράτος Γιάννης και Πετράκης Εμμανουήλ)
επέμειναν στα 5 εκατ. ευρώ και ένας (κ. Τσιακούλιας Δημήτρης) άλλαξε στάση,
συντασσόμενος με τους δύο συμβούλους (κκ. Ματζαβάς Ανδρέας και Κίσσας Δημή-
τρης) που εξ αρχής ήταν αρνητικοί, ανατρέποντας την απόφαση για την επένδυση (3
ψήφοι αρνητικοί – 2 ψήφοι για επένδυση 9,8 εκατ. - 2 ψήφοι για 5 εκατ.). Απουσίαζαν
από τη συνεδρίαση οι κκ. Κουτσογιάννης Γιάννης και Δικαιοφύλαξ Κωνσταντίνος. 

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  
Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη φάση όσον αφορά το παρόν και μέλλον της επικουρικής
μας σύνταξης. Πιστεύουμε ότι η μοναδική υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει η σημε-
ρινή διοίκηση είναι να υποβάλει άμεσα την παραίτησή της, να κλείσει ο κύκλος της κα-
ταστροφικής θητείας της, ώστε με νέα διοίκηση να διαχειριστούμε με σοβαρότητα την
προώθηση της μοναδικής προοπτικής διάσωσης και διασφάλισης της επικουρικής μας
σύνταξης, με την υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... τους σταμάτησε! Οι επικλήσεις του
Συλλόγου μας εισακούστηκαν και ευτυχώς εγκαταλείφθηκε η
“επενδυτική” προσπάθεια της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

ΤΤ ΑΑ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΤΤ -- ΑΑ ΤΤ
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Συνάδελφοι,

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Απο-

λογιστική και η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας

με τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων μας τόσο από την Αθήνα όσο

και από την Επαρχία. 

Τις διαδικασίες της συνέλευσης συντόνισαν με απόλυτη επιτυχία τα μέλη

του προεδρείου: Γεώργιος Ανδριώτης (πρόεδρος), Παναγιώτα Δούκα και

Γιαννούλα Κούρταλη (γραμματείς).

Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε ότι :

Τα μέλη του Συλλόγου με συντριπτική πλειοψηφία (με μία μόνο αρνη-

τική ψήφο) υπερψήφισαν με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον της αρμό-

διας Εφορευτικής Επιτροπής, τόσο το Διοικητικό και Οικονομικό Απο-

λογισμό της απερχόμενης περιόδου, καθώς και τον προϋπολογισμό

της νέας, όσο και την ανασύνταξη και τροποποίηση του καταστατικού

του ΣΥΙΛΤΕ.

Η ετυμηγορία των συναδέλφων μάς δίνει τη δύναμη ώστε ο Σύλλογός μας

να είναι, ως οφείλει, ακόμη πιο ισχυρός, διεκδικητικός και μαχητικός.

Η πλούσια δράση μας και το 2017 εδραίωσε  στη συνείδηση όλων των συ-

ναδέλφων μας ότι ο Σύλλογός μας αποτελεί το σημαντικότερο θύλακα

και σύμμαχο των συμφερόντων μας. 

Σ Υ Ι Λ Τ ΕΣ Υ Ι Λ Τ Ε Σύλλογος Εργαζομένων στην Σύλλογος Εργαζομένων στην AlphaAlpha BankBank προερχομένων εκ της Ιονικήςπροερχομένων εκ της Ιονικής

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

την παρατεταμένη περίοδο της απορρύθμισης και απαξίωσης των εργα-

σιακών σχέσεων και ενώ οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να εξαπολύουν

τα πρώτα βέλη της μεγάλης επίθεσης που επίκειται στα εργασιακά δικαιώματα

του κλάδου μας, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες έχουν ανάγκη από μία γνήσια, δυ-

ναμική και αξιόπιστη ΟΤΟΕ.

Δυστυχώς, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, η Ομοσπονδία μας δεν εκπλη-

ρώνει τον ως άνω προορισμό της, εξαιτίας του σοβαρού συνδικαλιστικού

“ελλείμματος” που παρουσιάζει η λειτουργία της διοίκησής της. Η εκκω-

φαντική απουσία της ΟΤΟΕ στα τεράστια πλήγματα που δέχονται οι εργαζόμενοι

στις τράπεζες σε όλους τους χώρους, κάνουν τις εποχές των δυναμικών και απο-

τελεσματικών διεκδικήσεων να ξεθωριάζουν και να θυμίζουν ένα μακρινό όνειρο.

Ανήμπορη και ανίκανη να ανταποκριθεί στα αιτήματα των εργαζομένων και να

αντιμετωπίσει τις πιέσεις και εκβιασμούς που δέχονται οι συνάδελφοί μας, που

πλέον αποτελούν τη θλιβερή καθημερινή πραγματικότητα που έχει ανατρέψει

τις εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματός μας, η γραφειοκρατική και καθε-

στωτική ΟΤΟΕ δημιουργεί «εχθρούς-φαντάσματα»: 

Με πρόφαση τα εσωτερικά ζητήματα του Συλλόγου μας, οι διοικούντες την Ομο-

σπονδία αποφάσισαν τη διαγραφή του ιστορικού Συλλόγου μας από την ΟΤΟΕ.

Η πρωτοφανής και προκλητική αυτή απόφαση απορρίφθηκε από την Ελλη-

νική Δικαιοσύνη, δικαιώνοντας το Σύλλογό μας :

Εκδόθηκε χθες (σ.σ. τη Δευτέρα 19/3/18) από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθη-

νών, η υπ’ αριθμ. 1849/2018 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή

του ΣΥΙΛΤΕ κατά της απόφασης διαγραφής από την ΟΤΟΕ και μάλιστα έγινε

δεκτό και το αίτημα αναστολής της ισχύος της άκυρης απόφασης μέχρι την τε-

λεσιδικία της απόφασης. Επιπλέον, υποχρεώθηκε η ΟΤΟΕ να μας χορηγήσει αντί-

γραφα των πρακτικών της από 18-7-2017 συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου

και της απόφασης που λήφθηκε, τη χορήγηση των οποίων σθεναρά και επανει-

λημμένα αρνήθηκε, τόσο κατά τη δικάσιμο της προσφυγής – αίτησης όσο και

κατά τη δικάσιμο της προσωρινής διαταγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απορρίφθηκαν οι προφορικές πρόσθετες υπέρ της ΟΤΟΕ

παρεμβάσεις σωματείων – μελών της, αλλά και η πρόσθετη υπέρ της ΟΤΟΕ πα-

ρέμβαση του ΣΕΤΟΕ (Σύλλογος Εργαζομένων Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων

Ελλάδος) ως απαράδεκτες λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, διότι η προ-

σφυγή κατά της απόφασης διαγραφής αφορά τις εσωτερικές σχέσεις του σω-

ματείου με τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία ανήκει

κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει κατά οποιοδήποτε δυσμενή τρόπο τη θέση

των παρεμβαινόντων και δεν θίγει από απόψεως του πραγματικού ή νομικού

ζητήματος τα έννομα συμφέροντά τους. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα σωματεία –

μέλη της ΟΤΟΕ είχαν κληθεί να παρέμβουν υπέρ της, με την αποστολή σχετικής

επιστολής και εξουσιοδότησης, σε μια προσπάθεια να εμφανισθεί ότι το σύνολο

των άλλων σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας υποστηρίζουν την απόφαση

διαγραφής του Συλλόγου μας (υπάκουσαν τα 25 από τα 35 σωματεία της ΟΤΟΕ).

Στη συνέχεια, κρίθηκε ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

του ΣΥΙΛΤΕ, διότι η πρόσκληση με την οποία μας κάλεσαν να ενημερώσουμε για

το ζήτημα της απόλυσης της υπαλλήλου του Συλλόγου α) δεν μας γνωστοποίησε

ότι επίκειται πειθαρχικός έλεγχος, β) δεν μας απηύθυνε συγκεκριμένη κατη-

γορία και γ) δεν μας κάλεσε για ακρόαση ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου.

Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς ιδίως στην αποδιδόμενη πειθαρχική κατη-

γορία με αναφορά σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, σε συνδυασμό με

την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της ακρόασης που ζητήσαμε αναδείχθη-

καν σε καθοριστικά στοιχεία για την προσβολή του δικαιώματος προηγούμενης

ακρόασης.

Ωστόσο, η Δικαστής δεν περιορίσθηκε στην προσβολή του πολύ σημαντικού δι-

καιώματος προηγούμενης ακρόασης για την ακύρωση της απόφασης διαγραφής

αλλά έκρινε επιπλέον ότι αυτή στερείται, όπως είναι διατυπωμένη, της απαι-

τούμενης από το νόμο, αλλά και από το καταστατικό της ΟΤΟΕ, ειδικής αι-

τιολογίας, καθόσον η πράξη που αποδόθηκε στον ΣΥΙΛΤΕ δεν προβλέπεται

ρητά από αυτό ως πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε συνιστά παράβαση της κα-

ταστατικής του υποχρέωσης, ώστε να μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του

περί διαγραφής των μελών σε κάθε δε περίπτωση η απόλυση της ανωτέρω

υπαλλήλου δεν έχει κριθεί άκυρη δικαστικά. Μάλιστα, στην απόφαση γίνεται

αναφορά και στο δικαιολογημένο της απόλυσης υπαλλήλου λόγω της μεί-

ωσης των μελών του Συλλόγου και την ανυπαρξία αντικειμένου απασχόλη-

σης.

Η Δικαστής εκτίμησε επίσης το σοβαρό κίνδυνο για την ίδια την υπόσταση του

σωματείου από την ισχύ της απόφασης διαγραφής και για αυτό έκανε δεκτό και

το αίτημά μας αναστολής της ισχύος της απόφασης αυτής μέχρι την τελεσιδικία.

Τέλος, κρίθηκε ότι ως πειθαρχικά ελεγχόμενη συνδικαλιστική οργάνωση έχουμε

έννομο συμφέρον να λάβουμε γνώση του συνόλου των εγγράφων του φακέλου

της πειθαρχικής υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική δικαστική

προστασία. Για αυτό και υποχρεώθηκε η ΟΤΟΕ να μας χορηγήσει αντίγραφα των

πρακτικών της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της 18-7-2017 και της από-

φασης, κατά το μέρος που αφορούν την απόφαση διαγραφής.

Συνάδελφοι,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ηγετική ομάδα του κ. Κούκου και του κ. Γκιάτη και τα

εξαπτέρυγά τους δεν θα καταφέρουν να πλήξουν το Σύλλογό μας, που αποτελεί

μία «όαση» αντίστασης και αποτελεσματικότητας στο έρημο συνδικαλιστικό

τοπίο του κλάδου μας. 

Η ηγεσία της Ομοσπονδίας μας οφείλει να ξαναβρεί το δρόμο της όσο υπάρ-

χει ακόμα καιρός, θέτοντας τις βάσεις για ένα ισχυρό παντραπεζικό συνδι-

καλιστικό κίνημα, σε συμπόρευση με το εργατικό κίνημα και τις δυνάμεις

αντίστασης της χειμαζόμενης κοινωνίας μας και όχι αποκομμένο από την

μνημονιακή ελληνική πραγματικότητα, αποφασισμένο να στέκεται όρθιο, να

διεκδικεί και να αγωνίζεται για τους εργαζόμενους.

Εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και ασυμβίβαστα να δίνουμε με πείσμα και

αυταπάρνηση τους αγώνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομέ-

νων στις τράπεζες, υπηρετώντας τον ξεχωριστό συνδικαλισμό της τελευταίας

20ετίας, του οποίου τα αποτελέσματα και τις κατακτήσεις γνωρίζουν πολύ καλά

όλοι οι συνάδελφοι της Ιονικής. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Αλεξόπουλος            Γ. Ανδριώτης

Α Κ Υ Ρ ΗA Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν ο 1 8
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Νίκος Αλεξόπουλος

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΓΚρΙΘΗΚΕ Το ΝΕο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20/22.3.2018

20 Μαρτίου 2018
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Σ Υ Ι Λ Τ ΕΣ Υ Ι Λ Τ Ε Σύλλογος Εργαζομένων στην Σύλλογος Εργαζομένων στην AlphaAlpha BankBank προερχομένων εκ της Ιονικήςπροερχομένων εκ της Ιονικής

Συνάδελφοι,
έχρι την ανακοίνωση της εθελουσίας εξόδου για την οποία διοχετεύεται
(επισήμως...) ότι θα γίνει κατά τον Ιούνιο..., η Διεύθυνση Ανθρώπινου

Δυναμικού της τράπεζας θα συνεχίσει εντατικά την άτυπη εθελούσια έξοδο
κατά τις γνωστές τακτικές, μεθόδους και διαδικασίες. Μάλιστα, προκειμένου
να ευδοκιμήσει ο σχεδιασμός της, ήδη τεχνηέντως και “αρμοδίως” διαρρέονται
πληροφορίες από τους γνωστούς “αβανταδόρους” και ότι τάχα το οικονομικό
κίνητρο της άτυπης είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα ορίζει η επίσημη εθε-
λούσια έξοδος του Ιουνίου. 
Οι απαραίτητες “διεργασίες” εκ μέρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού για την επιτυχία του εγχειρήματος της άτυπης εθελουσίας εξόδου είναι σε
πλήρη εξέλιξη. Τα δελτία αξιολόγησης, νωρίς - νωρίς φέτος, “πάνε κι έρ-
χονται” ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες υποαξιολογήσεις που θα δώ-
σουν “επιχειρήματα” στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για να μπορεί να
πιέσει - και με αυτά - τους στοχοποιημένους συναδέλφους να υπογράψουν
εκουσίως την αποχώρησή τους. 
Παράλληλα, οι γνωστοί συνδικαλιστικοί κύκλοι άρχισαν ήδη να διαδίδουν
όσα απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθούν οι εργαζόμενοι οικειοθελώς
στην έξοδο πριν οποιαδήποτε ανακοίνωση επίσημης εθελουσίας εξόδου.
Μάλιστα, πριν “ευαισθητοποιηθούν” και ασχοληθούν με τα φύλλα αξιολόγη-
σης και την αξιοκρατία που δήθεν ευαγγελίζονται, άρχισαν να περιδιαβαίνουν
και την επαρχία για να διαδώσουν “τα νέα” περί της... πλούσιας άτυπης εθε-
λουσίας εξόδου και της συγχώνευσης με την Τράπεζα Πειραιώς, προσβάλ-
λοντας συγχρόνως και τους Διευθυντές των Καταστημάτων που τόλμησαν να
παρακούσουν τις άνωθεν εντολές υποαξιολόγησης εις βάρος των εργαζομένων
(δυστυχώς για κάποιους ελάχιστους Διευθυντές δεν έπιασαν το... στόχο του
προβλεπόμενου ποσοστού υποαξιολόγησης των εργαζομένων...). 
Είναι βέβαιο ότι το όποιο ενδιαφέρον εκδηλωθεί έστω και για απλή πληροφό-
ρηση από τους συναδέλφους πριν την επίσημη ανακοίνωση εθελουσίας εξό-
δου, απλά θα μεγαλώσει τον κατάλογο των “στοχοποιημένων”, με ό,τι αυτό
σημαίνει και συνεπάγεται, καθόσον θα αρχίσει το γνωστό “πάνω χέρι κάτω
χέρι” των ενδιαφερομένων. 
Για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι, έως ότου πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους,
θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτό το “παιχνίδι” χωρίς να συμμετέχουν ανα-
φανδόν σε αυτό και να περιμένουν, καθόσον μάλιστα αναμένονται σοβαρές
εξελίξεις. 
Πρώτον, αναμένονται αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα της Alpha Bank
στις αρχές του καλοκαιριού, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στις
αποφάσεις και τους προγραμματισμούς της τράπεζας.
Δεύτερον, έρχονται καταιγιστικές αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο,
όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την υπ’αριθμ. 8/6.9.17 ανακοίνωσή
μας :

Απόφαση Ζωής
Συνάδελφοι,
Η κατάσταση είναι ρευστή. Δεν ξέρουμε αν τον Ιούνιο θα γίνει οπωσδή-
ποτε εθελούσια έξοδος, αφού η τράπεζα δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά
της, όμως όλα δείχνουν ότι η μεγάλη εθελούσια έξοδος θα γίνει μάλλον
μετά τις επερχόμενες τραπεζικές εξελίξεις στην Ελλάδα (π.χ. απορρόφηση
της Alpha Bank από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, που κατά πληροφόρησή

μας είναι το επικρατέστερο σενάριο και όχι συγχώνευση με την Τράπεζα
Πειραιώς). Και οπωσδήποτε δεν θα γίνει από την κ. Πηνελόπη Κονιδάρη,
στην οποία καταλήγει αυθημερόν οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος
εκ μέρους σας προς τους εκπροσώπους σας ή και αλλού (βλ. “πάνω χέρι
κάτω χέρι”). 
Συνάδελφοι, πάρτε την απόφασή σας (απόφαση ζωής) χωρίς φόβο, με ψυχραι-
μία και σύνεση. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Το “παιχνίδι” που παίζεται
είναι γνωστό, παίχτηκε με παραλλαγές και με την εθελουσία του 2014. Ο προ-
ϋπολογισμός της Alpha Bank έχει προβλέψει περί τα 100 εκατ. ευρώ για την
εθελούσια έξοδο και σε αυτήν θα πρέπει να συμμετέχουν όσοι είναι αποφασι-
σμένοι με βάση τα κριτήρια (υποκειμενικά και αντικειμενικά) που ο καθένας
μας θέτει ξέχωρα από το διπλανό του. 
Σε κάθε περίπτωση συνάδελφοι, θα πρέπει να διαβάσετε (στην ιστοσελίδα
www.ionikienotita.gr) και την ανακοίνωση υπ’αριθμ. 9/20.9.17 του Συλλόγου
μας ώστε να είστε ενημερωμένοι σωστά και υποψιασμένοι για να μην μπο-
ρεί κανένας να σας παραπλανήσει. 

Για τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ
Όσον αφορά τους συναδέλφους από την ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πρέπει να
γνωρίζουν ότι λόγω έλλειψης προσωπικού με ευθύνη της κ. Κονιδάρη, ο
κλάδος σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στον ΕΦΚΑ (Δραγατσανίου 8) έχει στοκα-
ρισμένες 250 περίπου αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δηλαδή όποιος φύγει
και περιμένει να πάρει τη σύνταξή του και το εφάπαξ, θα πρέπει να γνω-
ρίζει ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του.
Όσον αφορά το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οι συνάδελφοι που θα αποχωρήσουν από την
Τράπεζα και θα επιλέξουν να αναλάβουν τις ατομικές τους εισφορές και
να αποποιηθούν το δικαίωμα συντάξεώς τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου καταστατικού του επικουρικού μας
ταμείου που ισχύουν από 1/2/2018, η ατομική μερίδα των εν ενεργεία
ασφαλισμένων έχει μειωθεί περίπου κατά το 1/3. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.
ένας ασφαλισμένος που κατέβαλε ατομικές εισφορές 30.000 ευρώ, θα
εισπράξει περίπου 20.000 ευρώ και κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που
θα γίνει ειδικά για τη μείωση των ατομικών μερίδων των εν ενεργεία
ασφαλισμένων (η τροποποίηση αυτή του καταστατικού εγκρίθηκε με την
ψήφο των εκπροσώπων του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).  

Ανίερη, αμφίδρομη σχέση
Συνάδελφοι, σημειώστε επίσης ότι την ώρα που η Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού πιέζει τους εργαζόμενους για να αποχωρήσουν, διατηρεί παράλ-
ληλα αποσπασμένους συνδικαλιστές - που σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις δεν δικαιούνται απόσπαση (και μάλιστα μετά συνδικαλιστικών
επιδομάτων) - για να τους έχει προφανώς - και αυτούς - για αβάντα προκει-
μένου να εξυπηρετούνται οι τακτικές της (π.χ. εκ της Εμπορικής).
Ο επηρεασμός (βλ. Εκμαυλισμός) συνδικαλιστικών συνειδήσεων στην Alpha
Bank είναι πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο. Επί του σοβαρού αυτού θέματος
ο Σύλλογός μας έχει απευθύνει στις αρμόδιες Επιτροπές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Alpha Bank και στον εκπρόσωπο του Τ.Χ.Σ., σχετική υπ’αριθμ.
9/22.2.2018 επιστολή (υπ’όψη της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ.
Carolyn G. Dittmeier, του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών κ. Richard
R. Gildea και του εκπροσώπου του Τ.Χ.Σ. κ. Σπύρου Α. Μαυρόγαλου) και
περιμένουμε οπωσδήποτε την απάντησή τους.
Για όλα τα παραπάνω και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τους προερχό-
μενους από την ΙΟΝΙΚΗ, τα μέλη του ΣΥΙΛΤΕ μπορούν να απευθύνονται
στο Σύλλογό μας για έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Αλεξόπουλος            Γ. Ανδριώτης

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  AALLPPHHAA  BBAANNKK  ;;
Να προηγηθεί “εθελούσια” έξοδος στα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης της Alpha Bank που “πολιορκούνται”•
από τη Δικαιοσύνη, καθώς και στα συνδικαλιστικά στελέχη που την στηρίζουν
Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των εργαζομένων για αποχώρηση πριν την ανακοίνωση επίσημης•
εθελουσίας εξόδου από την τράπεζα, εμπεριέχει  σοβαρούς κινδύνους για όσους θα αλλάξουν γνώμη και θα
θελήσουν να παραμείνουν τελικά στην εργασία τους

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δυσοίωνες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη ρήση του Γιάννη Κωστόπουλου
Δυστυχώς οι προβλέψεις του τραπεζίτη Γιάννη Κωστόπουλου για “δυό-
μιση” τράπεζες φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθούν μετά από δεκαπέντε χρό-
νια. Αυτό το καταλαβαίνει άραγε η σημερινή Διοίκηση της Τράπεζας; Την
προβληματίζει το θέμα και τι κάνει επ’αυτού;Από τα στοιχεία που έχουμε
υπ’όψη μας και παραθέτουμε στη συνέχεια, προκύπτει η αρνητική
απάντηση. Δεν φαίνεται να την απασχολεί πρωτίστως το καλώς εννοού-
μενο συμφέρον της τράπεζας και όλων των μετόχων της, ούτε όλου του
προσωπικού της.

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν ο 2 1  /  Α θ ή ν α ,  2 9  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 8
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Σ Υ Ι Λ Τ ΕΣ Υ Ι Λ Τ Ε Σύλλογος Εργαζομένων στην Σύλλογος Εργαζομένων στην AlphaAlpha BankBank προερχομένων εκ της Ιονικήςπροερχομένων εκ της Ιονικής

Γι α ν α  σ ω θ ε ί  η  A l p h a B a n k θ α  π ρ έ π ε ι  π ρ ω τ ί σ τ ω ς
ν α  α ξ ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν  ο ι  δ ο μ έ ς  τ η ς  κ α ι  ν α  υ π ά ρ ξ ε ι
λ ο γ ο δ ο σ ί α κ α ι  α ν ά λ η ψ η  ε υ θ ύ ν η ς . Ο ι  τ α κ τ ι κ έ ς
τ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  Μ Α Ν Τ Ζ Ο Υ Ν Η γ ι α  τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό
θ υ μ ί ζ ο υ ν  μ ε θ ο δ ε ύ σ ε ι ς  « Μ Α Κ Α Ρ Θ Ι Σ Μ Ο Υ »  τ η ς
δ ε κ α ε τ ί α ς  τ ο υ  1 9 4 0 .
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

μέσως μετά το Πάσχα η διοίκηση της Alpha Bank συνεχίζει την υλοποίηση
μίας άτυπης εθελουσίας εξόδου (με όλα τα συμπαρομαρτούντα), όχι

συντεταγμένης, όπως π.χ. αυτή της Τράπεζας Πειραιώς που έληξε προσφάτως,
αλλά à la car te , υπό την έννοια ότι το σχετικό κονδύλι του προϋπολογι-
σμού της τραπέζης θα κατανεμηθεί κατά βούληση, διαπραγματευόμενη σε ατο-
μική βάση  με συγκεκριμένους υπαλλήλους.  

Όλα δείχνουν ότι στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής η Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού κατευθύνει και μία μεθόδευση υποαξιολόγησης και στοχοποίησης
των εργαζομένων που βρίσκονται σε δεινή θέση είτε επειδή ταλαιπωρούνται
από σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε επειδή βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική
κατάσταση και που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν συμπληρώσει
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι, με εξαίρεση τα έτη 2003 και 2014 που πραγματοποιήθηκε
συντεταγμένη εθελούσια έξοδος, τα έτη 2004-2013 και από το 2015 έως σήμερα
η Alpha Bank ακολούθησε - και ακολουθεί - την πρακτική της εθελουσίας με ατο-
μική διαπραγμάτευση χωρίς καμία απολύτως δημοσιότητα ή διαφάνεια, εφαρ-
μόζοντας εντελώς αδιαφανή και αυθαίρετα κριτήρια τόσο ως προς την επιλογή
των υπαλλήλων, όσο και ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού (πάντα
υπέρ των προερχομένων από την Τράπεζα Πίστεως...). 

Κρούουμε λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου και στο Τ.Χ.Σ. που είναι συνυπεύ-

θυνο για αυτήν την παράτυπη και ηθικά ανεπίτρεπτη τακτική της τράπεζας και
δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την υλοποίηση συντεταγ-
μένης εθελουσίας εξόδου! 

Το «μπλοκάκι» συνεχίζει να υπονομεύει
την αξιολόγηση του προσωπικού 
και την πορεία της Alpha Bank

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Σας παραθέτουμε κατωτέρω κάποια επίκαιρα ερωτήματα για συζήτηση και προ-
βληματισμό :

Ποιος πιστεύει ότι το Τ.Χ.Σ. είναι αμέτοχο και δεν έχει σιωπηρά συμφωνήσει στο•
να παραμένουν στην υπηρεσία της τράπεζας διάφοροι «αναντικατάστατοι σω-
τήρες» που έχουν αποχωρήσει με παχυλές εθελουσίες και παχυλά εφάπαξ;

Ποιος πιστεύει ότι η αξιολόγηση του προσωπικού στην Alpha Bank έχει βελ-•
τιωτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα; (π.χ. χρησιμοποιείται μεθοδευμένα
για πιέσεις και «μουλωχτές» απολύσεις;)

Ποιος πιστεύει ότι με την αξιολόγηση του προσωπικού, όπως μεθοδεύεται και•
πραγματοποιείται, διασφαλίζεται η αξιοκρατία;

Ποιος πιστεύει ότι η μαζική υποαξιολόγηση του προσωπικού της Alpha Bank,•
η οποία δεν μπορεί να συνοδεύεται από ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, δεν
αποτελεί παρά μόνον έναν ιδιότυπο εργασιακό «ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟ» εν έτει 2018;

Ποιος πιστεύει ότι η άτυπη «εθελούσια» έξοδος και η «διαπραγμάτευση» σε•
ατομική βάση θα κατανείμει δίκαια τα 100 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού
της Alpha Bank του 2018; 

Ποιος πιστεύει ότι όσο η «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ» παραμένει «καρφωμένη»•
στη θέση της (παρά την κατακραυγή...) μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύ-
τερο για τους εργαζόμενους, τους μετόχους και την ελληνική κοινωνία;

ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ Η ALPHA BANK ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ” & 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ για τις οικονομίες κλίμακας κ.ά. . .

Απόσπασμα από την υπ’αριθμ. 22/26.4.18 Ανακοίνωση του ΣΥΙΛΤΕ

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Την Πέμπτη 22/3 εκδικάσθηκε στο Μονομ. Πρωτο-
δικείο Λιβαδειάς η τακτική αγωγή των συναδέλ-
φων μας Σταυρούλας Σκλαπάνη και Γεωργίου
Παπαφώτη για την ακύρωση της εκδικητικής
εκτός Νομού μετάθεσής τους από το Κατάστημα της
Λιβαδειάς σε Καταστήματα της Κηφισιάς Αττικής,
επειδή δεν δέχθηκαν να αποχωρήσουν οικειοθελώς
στο πλαίσιο προγράμματος άτυπης «εθελουσίας»
εξόδου, που εφαρμόζει η Τράπεζα. 

Να υπενθυμίσουμε ότι η μετάθεση των συναδέλφων
μας έχει ήδη ανασταλεί με προσωρινή διαταγή (βλ.
ανακοίνωσή μας Νο 4/21.07.17) και με απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων (βλ. ανακοίνωσή μας Νο
12/16.01.18). 

Όπως και στις δύο προηγούμενες δικαστικές διαδικα-
σίες, ο Σύλλογός μας στήριξε συνδικαλιστικά, ηθικά
και νομικά τους συναδέλφους μας που παραστάθη-
καν με τη νομική μας συνεργάτιδα κ. Ντέτα Πετρό-
γλου και με το δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Θεόδωρο
Γερονικολό και υπέρ των οποίων κατέθεσε ως μάρ-
τυρας ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος. 

Πρόκειται για μία ιδιαίτερης σημασίας υπόθεση,
στο πλαίσιο της οποίας εγκαινιάσθηκε η στρατη-
γική της τράπεζας να εκδικείται με μεταθέσεις
εκτός Νομού όσους δεν υποκύπτουν στις αφόρη-
τες πιέσεις της για «εθελουσία» έξοδο. Ακριβώς για
το λόγο αυτό, αλλά και υπό το βάρος των δύο μέχρι
σήμερα αρνητικών γι’ αυτήν δικαστικών κρίσεων, η
Τράπεζα δεν δίστασε να επιστρατεύσει όλες τις
αντεργατικές δυνάμεις για να επιτύχει τους στό-
χους της.

Ειδικότερα, στη δίκη αυτή με τη συνδικαλιστική,
ηθική και νομική στήριξη του Συλλόγου Προσωπι-

κού Alpha Bank και την υπέρ αυτών μαρτυρία του
Προέδρου του κ. Τάσου Γκιάτη, παρενέβησαν δύο
άλλοι εργαζόμενοι του Κατ/τος Λιβαδειάς υπέρ της
τράπεζας και κατά των συναδέλφων μας Σταυρού-
λας Σκλαπάνη και Γεωργίου Παπαφώτη, ζητώντας
την απόρριψη της αγωγής τους! 

Είναι η πρώτη φορά στα εγχώρια συνδικαλιστικά
χρονικά που συνδικαλιστική οργάνωση στρέφεται
επίσημα, με την ενεργή συμμετοχή και μαρτυρία
του προέδρου της, εναντίον εργαζομένων που
αγωνίζονται να μη μετατεθούν δυσμενώς! 

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια του Συλλόγου Προσω-
πικού Alpha Bank, προφανώς με τις ευλογίες της τρά-
πεζας, αποτελεί μία πράξη που αντιβαίνει στην
ύψιστη συνδικαλιστική αξία της συναδελφικής αλλη-
λεγγύης, αλλά και της ηθικής, και εξυπηρετεί τους
σχεδιασμούς “διαίρει και βασίλευε” της τράπεζας,
θέτοντας σε λειτουργία τον κοινωνικό αυτοματισμό
που στρέφει εργαζόμενους εναντίον άλλων εργαζο-
μένων. 

Μπορεί να διανύουμε μία περίοδο γενικευμένης αδια-
φορίας και απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε δραστικά τέτοια
γεγονότα, να είστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι θα
οδηγηθούν σε εξαθλίωση και οι εργασιακές σχέσεις
σε κατάρρευση. 

Το Εργατικοϋπαλληλικό Κέντρο Λιβαδειάς εξέδωσε
ψήφισμα συμπαράστασης προς τους συναδέλφους,
ενώ εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι για την έκβαση
της υπόθεσης, όχι μόνο επειδή οι συνάδελφοί μας
έχουν δικαιωθεί ήδη δύο φορές από την ελληνική δι-
καιοσύνη, αλλά και γιατί υπερασπιζόμαστε το δίκαιο
των εργαζομένων, όπως ασυμβίβαστα πράττει ο Σύλ-
λογός μας στον σχεδόν 20ετή αγώνα που δίνουμε
μετά το ξεπούλημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

Εκδικάστηκε την Πέμπτη 22/3 η τακτική αγωγή των συναδέλφων μας
Σταυρούλας Σκλαπάνη και Γεωργίου Παπαφώτη για την ακύρωση της
μετάθεσής τους από τη Λιβαδειά σε Καταστήματα Κηφισιάς

Πρωτοφανής παρέμβαση εναντίον των συναδέλφωνΠρωτοφανής παρέμβαση εναντίον των συναδέλφων
μας από το μας από το Σύλλογο Προσωπικού Σύλλογο Προσωπικού AlphaAlpha Bank Bank 

Απόσπασμα από την υπ’αριθμ. 19/22.3.18 Ανακοίνωση του ΣΥΙΛΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Πιστώθηκε το εφά-
παξ των συναδέλφων που έλαβαν
απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι
τέλος Ιουνίου 2017 και βρίσκονται
προς επεξεργασία τα εφάπαξ όσων
έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης
μέχρι τέλος Αυγούστου 2017
Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι πιστώθηκαν τα εφάπαξ

των συναδέλφων που έλαβαν οριστική από-

φαση συνταξιοδότησης μέχρι και τέλος Ιου-

νίου 2017.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται

προς επεξεργασία και τα εφάπαξ των συνα-

δέλφων που έχουν λάβει οριστική απόφαση

συνταξιοδότησης μέχρι και το τέλος Αυγού-

στου 2017 και μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές

διαδικασίες, θα προωθηθούν στο Λογιστήριο

προς πίστωση.

Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση του εφά-

παξ και επομένως να παραμένετε συντονισμέ-

νοι στην ιστοσελίδα 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!
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

σχόλια που καίνε...
Η προσφάτως καταδικασθείσα από το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων κ. Αθηνά Καραδελή επανέρχεται δριμύτερη
και από κοινού με τον κ. Κολλάτο, προκαλούν επιβάλλοντας
πειθαρχικές “ποινές” σε μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων που
προσφεύγουν σε απόλυτα νόμιμες διαδικασίες για τη διασφά-
λιση της αξιοπιστίας του Συλλόγου! 

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σοβαρή ασχολία, είτε γιατί δεν μπορούν είτε
γιατί δεν τους ενδιαφέρει, έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με
γραφικότητες. Είναι η μόνη λογική ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς στις ενέρ-
γειες της ηγεσίας του Συλλόγου Συνταξιούχων και δη στα δημοσιεύματα που αφο-
ρούν την προσφυγή συναδέλφων μας κατά του κύρους των εκλογών του Συλλόγου.
Θεωρούμε ανεπίτρεπτο την ώρα που είμαστε αναγκασμένοι να ασχολούμαστε κα-
θημερινά με την επίλυση των ασφαλιστικών και εργασιακών ζητημάτων των συ-
ναδέλφων μας, η ανύπαρκτη σε επίπεδο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας
ομάδα που βρίσκεται στο Σύλλογο Συνταξιούχων να συνεχίζει να αδιαφορεί για
αυτά τα μείζονα θέματα και να  μας απασχολεί με αυτάρεσκους και ανούσιους πα-
ραλογισμούς!

Στο από 23/2/18 δημοσίευμά μας στην ιστοσελίδα μας είχαμε σπαταλήσει για πολ-
λοστή φορά το χρόνο μας για να παρέχουμε διευκρινίσεις στους συναδέλφους μας
σχετικά με τις γραφικές -όπως θα τις χαρακτηρίζαμε- επιστολές που είχε αποστείλει
ο κ. Κολλάτος (υπογράφοντας μάλιστα ο ίδιος) για να εκφοβίσει τους προσφεύγοντες
στη Δικαιοσύνη για την ακύρωση των εκλογών του Συλλόγου Συνταξιούχων. 

Επειδή λοιπόν ο κ. Κολλάτος φαίνεται ότι δεν κατανόησε το περιεχόμενο του δη-
μοσιεύματος και συνεχίζει να θεωρεί ότι το συμφέρον του Συλλόγου Συνταξιούχων
ταυτίζεται με το προσωπικό του συμφέρον, τα μέλη της παράταξης “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ” του απέστειλαν στις 22/3/18 εξώδικη δήλωση – απάντηση.

Παρ' όλα αυτά, ο κ. Κολλάτος προσκολλημένος στις εμμονές του, μιας και όπως
προείπαμε δεν θέλει να ασχοληθεί με καμία από τις σοβαρές υποθέσεις των συντα-
ξιούχων συναδέλφων μας, επέμεινε και έφερε στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων
στις 22/3/18 το θέμα της επιβολής πειθαρχικής ποινής σε βάρος των προσφευ-
γόντων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών του ΣΣΙΛΤΕ. Η εμμονή του κ. Κολλάτου
μετουσιώθηκε σε απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. με  οριακή πλειοψηφία (5-4) για την
επιβολή της πειθαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης σε μια πρωτοφανή προ-
σπάθεια κατάπνιξης οποιασδήποτε αντίδρασης στα σχέδιά του. 

Στο σημείο αυτό υπήρξε παρέμβαση από το μέλος του Δ.Σ. και της παράταξης “ΙΟ-
ΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” συνάδελφο Γιάννη Χρυσικό, ο οποίος κάλεσε τον κ. Κολλάτο, εφό-
σον πίστευε ότι τα εν λόγω μέλη έβλαψαν το συμφέρον του Συλλόγου Συνταξιούχων,
να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση( Γ.Σ.) προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή τους ή
να συγκαλέσει Γενικό Συμβούλιο που έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποβολής. 

Αλλά πού να τολμήσει! Στο μεν Γενικό Συμβούλιο την πλειοψηφία έχει η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ, ενώ στη Γ.Σ. οι συνάδελφοι το πιθανότερο είναι να αποβάλουν τον
ίδιο λόγω της τεράστιας ζημιάς που έχει προκαλέσει στα θέματα των συνταξι-
ούχων! Άλλωστε έχει πικρή εμπειρία από διαδικασίες Γ.Σ. αυτός ο κύριος, αφού
στην τελευταία Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, κατα-
ψηφίστηκε τόσο ο διοικητικός όσο και ο οικονομικός απολογισμός της διοίκη-
σής του. Επομένως ακούει Γ.Σ. και τρέμει... 

Δυστυχώς, ο κ. Κολλάτος δεν έλαβε καν υπόψη την απόλυτα τεκμηριωμένη εξώδικη
δήλωση – απάντηση που του απέστειλαν ορισμένοι από τους προσφεύγοντες συ-
ναδέλφους και συνεχίζει να τους ενοχλεί με έγγραφες επιπλήξεις, προσπαθώντας
μάλιστα να τους εκφοβίσει με αστείους ισχυρισμούς που δεν έχουν καμία βάση!
Έφτασε στο σημείο να ισχυρίζεται ότι οι προσφεύγοντες οφείλουν να καταβάλουν
στο Σύλλογο, εκτός από την ήδη καταβληθείσα επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη,
το σύνολο της δικηγορικής αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου, διότι δήθεν από
τις ενέργειές τους στοιχειοθετείται αδικοπρακτική ευθύνη. 

Σημειώνουμε ότι οι απειλές του κ. Κολλάτου είναι εκτός πραγματικότητας, διότι
τουλάχιστον θα πρέπει να τον έχουν πληροφορήσει  οι συνήγοροι που χρησιμοποιεί
ότι η αδικοπρακτική ευθύνη που ισχυρίζεται ως αιτία για την αναζήτηση της δικη-
γορικής αμοιβής πρέπει να καταλογισθεί με δικαστική απόφαση και όχι με άνευ ου-
σίας έγγραφες επιπλήξεις. Από πότε συνιστά παρανομία η δικαστική αμφισβήτηση
από μέλη σωματείου του κύρους ορισμένης απόφασης; Μήπως η αντίθετη άποψη

είναι για τον κ. Κολλάτο και ποινικό αδίκημα;

Μάλιστα, οι πρόσφατες αυτές επιστολές – έγγραφες επιπλήξεις υπογράφονται και
από την κ. Αθηνά Καραδελή, ως Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Συνταξιούχων, η
οποία από κοινού με τον κ. Κολλάτο επιβάλλει ανερυθρίαστα “ποινές” σε μέλη
του Συλλόγου που έκαναν το αυτονόητο, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη για να
διασφαλίσουν την ανόθευτη έκφραση της βούλησης των μελών, η οποία επλήγη
σοβαρά στις τελευταίες εκλογές, ενώ η ίδια δεν έχει ακόμα υποβάλει την παραί-
τησή της, όπως ορίζει το κοινό περί δικαίου και ηθικής αίσθημα, μετά από την
καταδίκη της σε 4 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για απάτη κατά του Ταμείου
και για πλαστογραφία από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπό-
θεση του ταμείου υγείας μας!

* Εν κατακλείδι, ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ! Πιστεύουμε ότι μονάχα για ένα μικρό διάστημα

ακόμα η συγκεκριμένη ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να κρατά δέσμιο της απαξιω-

τικής λειτουργίας της το Σύλλογο Συνταξιούχων. Η πίεση που ασκείται από τη

συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου, ιδιαίτερα μετά από την κατα-

δικαστική απόφαση σε βάρος της κ. Καραδελή, μας οδηγεί να ακολουθήσουμε τις

συντεταγμένες καταστατικές διαδικασίες για την απομάκρυνση της επιζήμιας αυτής

ομάδας, προκειμένου να αποκατασταθεί επιτέλους η ενότητα του χώρου μας μέσω

της συγχώνευσης των συλλόγων μας και να εισέλθει ο Σύλλογος Συνταξιούχων εκ

νέου σε ένα δρόμο ουσιαστικής και αποτελεσματικής δράσης, μετά από τη μακρά

δοκιμασία του από τις διοικήσεις των κκ. Ντίνου και Βέργου παλαιότερα και πλέον

των κκ. Κολλάτου και Καραδελή.

Δυστυχώς, όπως έχουμε διαπιστώσει και κατά το παρελθόν, το Προεδρείο του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων δεν πτοείται και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του
ακόμα και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 

Ωστόσο, το τελευταίο κρούσμα αυτής της απαράδεκτης στάσης ξεπερνά κάθε
όριο ανοχής, καθόσον αφορά την υπόθεση του σκανδάλου του ταμείου υγείας
και την καταδίκη της Γενικής Γραμματέως του Συλλόγου, κ. Αθηνάς Καραδελή
σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδίκασης σε 17 συνεδριάσεις της υπόθεσης του ταμείου
υγείας από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στην οποία ήταν κατηγορούμενη
η κ. Καραδελή, παρά τις παραινέσεις μας να παραιτηθεί από τη θέση της, ως όφειλε
βάσει του κοινού περί δικαίου και ηθικής αισθήματος, διατεινόταν ότι είχε το τεκ-
μήριο της αθωότητας και απαιτούσε να το σεβαστούμε. 

Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε ότι σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας ως
μία ακλόνητη αρχή του Δικαίου, το οποίο σαφώς και πρέπει να ισχύει για όλους τους
πολίτες που βρίσκονται κατηγορούμενοι για οποιαδήποτε υπόθεση. Έστω κι αν στην
προκειμένη περίπτωση υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία και οι εν λόγω κατηγορούμενοι
της υπόθεσης του ταμείου υγείας παραπέμφθηκαν με πόρισμα των Επιθεωρητών
Δημόσιας Διοίκησης και απόφασης της Εισαγγελέως Διαφθοράς κ. Παπανδρέου. Επο-
μένως, τα επιβαρυντικά στοιχεία, όπως αποδείχθηκε και από την πρωτόδικη από-
φαση, ήταν στην πλειονότητά τους πραγματικά και δεν αμφισβητήθηκαν.

- Το θέμα που τίθεται μετά και από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης
από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων είναι αν η κ. Καραδελή θα εξακολουθεί
να κατέχει τη θέση της Γεν. Γραμματέως στο Σύλλογο Συνταξιούχων, υπεύθυνης
μάλιστα για τα θέματα του ταμείου υγείας!!! (οποία ειρωνεία...). 

Επειδή εμείς επιθυμούμε ένα συνδικαλιστικό Σύλλογο έντιμο, χωρίς πόρτες•
ασφαλείας, κάμερες και μόνιτορ, αλλά με ανοιχτές θύρες

Επειδή εμείς αφουγκραζόμαστε τόσο τις ανάγκες, όσο και την αγωνία των•
συναδέλφων μας για τη λειτουργία και το σεβασμό των θεσμών

Επειδή η κ. Καραδελή δεν έχει την ευθιξία να υποβάλει την παραίτησή της,•
όπως επιβάλει το κοινό περί δικαίου και ηθικής αίσθημα

Ζητάμε την άμεση παραίτησή της, προκειμένου και η ίδια να μπορεί να ασχοληθεί
απερίσπαστη με τις δικαστικές της υποθέσεις. Εξ άλλου, αν δεν έχει τίποτα να φοβη-
θεί, όπως διατείνεται, οφείλει να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα, να επιδείξει
έντιμη στάση αποχωρώντας οικειοθελώς από το Σύλλογο Συνταξιούχων, προκειμέ-
νου να μη βαραίνει το Σωματείο μας με σκιές και όχι να κρύβεται πίσω από τη θέση
που της έχει ανατεθεί και συνεχίζει να κατέχει στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Σε δια-
φορετική περίπτωση, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δια-
φυλάξουμε το κύρος και την αξιοπιστία του Συλλόγου. 

“Ανθολόγιο” υβριστικών και προκλητικών συμπεριφορών
Δυστυχώς τα αρνητικά φαινόμενα, οι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες και οι απα-
ράδεκτες συμπεριφορές αποτελούν συνηθισμένα φαινόμενα στο συνδικαλισμό που
σίγουρα έχουμε συναντήσει κατά κόρον όσοι ασχολούμαστε με το χώρο επί σειρά
ετών. 

Ωστόσο, ακόμα και όσοι είμαστε “μπαρουτοκαπνισμένοι”, μένουμε με ανοιχτό το
στόμα με την προκλητική λειτουργία δύο γνωστών και μη εξαιρετέων “συνδικαλι-
στών” από το χώρο της Ιονικής, που δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου,
“εμπλουτίζουν” το ανθολόγιο των προσβλητικών και απρεπών ενεργειών τους: 

Μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται απολέσαι, Μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται απολέσαι, ΗΗ συνέχειασυνέχεια

Η εντιμότητα είναι αποτέλεσμα δύναμης, Η εντιμότητα είναι αποτέλεσμα δύναμης, 
ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα αδυναμίαςενώ η υποκρισία αποτέλεσμα αδυναμίας
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σχόλια που καίνε...
Αλήθεια, ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι ο κ. Κολλάτος εκσφεδόνιζε γιαούρτια κατά τη
συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ; 

Ή μήπως την... αλησμόνητη συμπεριφορά του στη Γ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων
τον Οκτώβριο του 2013, όταν αποκαλούσε “κλέφτες” τους κκ. Ντίνο και Βέργο, με
τον κ. Βέργο να απαντά με ένα... ιπτάμενο ποτήρι νερού εναντίον του; 

Ούτε βέβαια είναι δυνατόν να λησμονήσουν οι εκατοντάδες συνάδελφοι που συμ-
μετείχαν στη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού τη συμπεριφορά του κ. Κολλάτου κατά τη δια-
δικασία που αποδοκιμάστηκε μαζικά και εντόνως, καθώς και την αυτάρεσκη
απάντησή του προς το Σώμα της Συνέλευσης “σας έχω όλους γραμμένους”!!

Τώρα βέβαια, τα δύο αυτά “μπουμπούκια”... ανθίζουν στις συνεδριάσεις των Δ.Σ.
του Συλλόγου Συνταξιούχων. Βέβαια πλέον έχουν αφήσει πίσω τις μεταξύ τους “μο-
νομαχίες” και... τα έχουν κάνει πλακάκια... Ωστόσο, δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουν
εγκαταλείψει τις “τεχνικές” τους, αλλά φροντίζουν να εμπλουτίζουν το “ανθολό-
γιο” των υβριστικών και προσβλητικών συμπεριφορών τους... 

Ο μεν κ. Βέργος κατά τη διάρκεια των συμβουλίων συνηθίζει να απειλεί να εκσφε-
δονίσει ποτήρια με νερό, πέραν βεβαίως του υβρεολογίου που εξαπολύει, ο δε κ. Κολ-
λάτος δεν αρκείται στις απειλές και τις ύβρεις (τύπου “νούμερο”, “αλητήρια”,
“σκάσε” και πλείστες άλλες που χαρακτηρίζουν το συνδικαλισμό που πρεσβεύει),
αλλά τώρα άρχισε να εξαπολύει και... εκκρίσεις των σιελογόνων αδένων (φτυσιές
ντε!) προς τα μέλη του Δ.Σ. που δεν του είναι αρεστά και διαφωνούν μαζί του! 

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να θυμόμαστε με ποιους έχουμε να κάνουμε στο Σύλ-
λογο Συνταξιούχων ώστε να μην απορούν οι συνάδελφοι για τη γενικευμένη ολι-
γωρία τους για τα θέματά μας και την ολική αποτυχία τους στις υποθέσεις των
συνταξιούχων. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με το... γάντζωμα στην καρέκλα της κ. Κα-
ραδελή, δημιουργούν μία αποκρουστική κατάσταση που πληγώνει την αξιοπιστία
και το κύρος του Συλλόγου και επομένως οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν
υπάρχει άλλος δρόμος από την απομάκρυνσή τους, αν βέβαια επιθυμούμε ένα Σύλ-
λογο που να λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα προς όφελος των συ-
ναδέλφων.

Η  σ υ ν ή θ ε ι α  π ο υ  έ γ ι ν ε  λ α τρ ε ί α  :  Γι α  μ ί α  α κ ό μ α  φ ο ρ ά

ο  κ. Κολλάτος αποβλήθηκε από δικαστική αίθουσα…

Εκδικάστηκε την Πέμπτη 19/4, η ανακοπή που είχαν ασκήσει οι κκ. Κολλάτος, Προ-
κόπης, Βασιλάκης και Βέργος κατά της διάταξης του Ειρηνοδίκη με την οποία εγκρί-
θηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του Συνεταιρισμού μας.

Δυστυχώς, αδυνατούμε να βρούμε επεξήγηση των ενεργειών των κυρίων αυτών για

να ανακόψουν την εξυγίανση και εξέλιξη του Συνεταιρισμού, μετά την πολυετή
αδράνειά του, ιδιαίτερα τώρα που έχει ξεκινήσει ήδη να αποδίδει οφέλη στους συ-
ναδέλφους με τις πρώτες συνεργασίες που έχει συνάψει. Η ακατανόητη στάση τους,
η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την επιθυμία των συναδέλφων μας για την
επιτυχημένη λειτουργία του Συνεταιρισμού, δε μας αφήνει περιθώριο από το να
σκεφτούμε ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που υπαγορεύουν τις ενέργειές τους...

Η διαδικασία βέβαια σημαδεύτηκε -για μία ακόμα φορά- από την ντροπιαστική
συμπεριφορά του κ.Κολλάτου...

Στη διαδικασία της εκδίκασης, ως μάρτυρας κατέθεσε εκ μέρους των προσφευ-
γόντων ο κ. Προκόπης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του κ. Προκόπη από τη συ-
νήγορο του Συνεταιρισμού μας, κ. Αγγελική Καίσαρη, ο κ. Κολλάτος για μία ακόμα
φορά ανέδειξε την παντελή έλλειψη σεβασμού του προς τους θεσμούς, καθώς
κατέφυγε στη... λατρεμένη συνήθειά του, διακόπτοντας και εξυβρίζοντας την κ.
Καίσαρη ενώπιον του Σώματος του Δικαστηρίου! Όπως ήταν επόμενο, ο κ. Κολ-
λάτος για μία ακόμα φορά απεβλήθη από την αίθουσα από τον Πρόεδρο του Δι-
καστηρίου...

Δυστυχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Κολλάτος επιδεικνύει παρόμοια, ανάρ-
μοστη συμπεριφορά και παίρνει την άγουσα για την αίθουσα αναμονής του Δικα-
στηρίου. Η διαρκής, προκλητική και απορριπτέα συμπεριφορά του εν λόγω κυρίου
προσβάλλει βεβαίως το χώρο της Ιονικής. Ελπίζουμε και εκφράζουμε την αισιοδοξία
μας ότι δε θα συνεχίσει να επιδεικνύει τις “αρετές” του για μεγάλο χρονικό διά-
στημα ακόμα, αφού, μάλιστα, εκτός της ανάρμοστης συμπεριφοράς του, ενώπιον
των προσωπικών του επιδιώξεων πλέον δε διστάζει να στρέφεται και εναντίον των
συμφερόντων των συναδέλφων!

Όσον αφορά βέβαια τον κ. Προκόπη -ναι είναι αλήθεια, έκανε την εμφάνισή
του!-, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν είναι διόλου τυχαία η στήριξή του στην
ανακοπή για την ακύρωση των καταστατικών τροποποιήσεων, αφού πρόσφατα
παραδόθηκε στη διοίκηση του Συνεταιρισμού το πόρισμα των οικονομικών χρή-
σεων της περιόδου 2002-2015, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε μέλος των
διοικήσεων που με τις πράξεις, τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους ζημίωσαν
το Συνεταιρισμό...

Ωστόσο, το ποτάμι της εξυγίανσης δεν γυρίζει πίσω: το πόρισμα θα παρουσιαστεί
στην επόμενη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού και τόσο ο κ. Προκόπης όσο και τα υπόλοιπα
μέλη των διοικήσεων της εξεταζόμενης περιόδου θα κληθούν να απολογηθούν για
τυχόν ευθύνες τους ενώπιον του Σώματος των συνεταίρων, οι οποίοι θα κληθούν
να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Συνεταιρισμού μας.

* Δεν ακούει, δε βλέπει,

δεν ξέρει τίποτα...

Μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η

το γεγονός ότι ο κ. Προκόπης, ερωτη-

θείς από τη συνήγορο του Συνεταιρισμού μας κ. Καίσαρη, αν άκουσε τον κ. Κολλάτο

να απευθύνεται στους συναδέλφους που συμμετείχαν στη Συνέλευση του Συνεται-

ρισμού και τον αποδοκίμαζαν για τη συμπεριφορά του, ανταπαντώντας τους ότι

τους έχει όλους γραμμένους, ανέφερε ότι δεν άκουσε κάτι τέτοιο. Δεδομένου ότι την

προσβλητική αναφορά του κ. Κολλάτου άκουσε το σύνολο των –εκατοντάδων- πα-

ρευρισκόμενων συναδέλφων, είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε πληροφορίες στον κ.

Προκόπη για κάποιον καλό Ωτορινολαρυγγολόγο, μιας και σίγουρα η ακοή του χρή-

ζει άμεσης βελτίωσης...

Σ τ Ε : Συνταγματικός ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων και η περικοπή
της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016)

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης για την Υπερά-
σπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους
(ΕΝΥΠΕΚΚ), το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ολο-
μέλεια του ΣτΕ), μετά από επανειλημμένες διασκέψεις
και μετά από πολύωρη συζήτηση, απέρριψε με οριακή
πλειοψηφία (13 υπέρ και 12 κατά) τις προσφυγές των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των συνταξιούχων που
ζητούσαν να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο επαναϋ-
πολογισμός των συντάξεων και η περικοπή της προ-
σωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις
τους που είχαν επιβληθεί με το νόμο Κατρούγκαλου
(Ν.4387/2016).

Αυτό σημαίνει ότι, δυστυχώς, για τη μεγάλη πλειονό-
τητα των συνταξιούχων θα ενεργοποιηθούν οι μει-
ώσεις στις συντάξεις τους από την 1η Ιανουαρίου
2019.

Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι μετά από ενέργειες του
Συλλόγου μας, με την κατάθεση του υπ’αριθμ.
37/21.12.2017 υπομνήματος και του πίνακα αυξήσεων
των συντάξεων στην ΗΔΙΚΑ και τους αρμόδιους φο-
ρείς, ζητήσαμε να ληφθούν υπ’ όψη στον επαναϋπο-
λογισμό οι αυξημένες εισφορές των νέων αλλά και των
παλαιών συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ που προέρχονται
από την ΙΟΝΙΚΗ. Στο νέο υπολογισμό συμπεριλαμβά-

νονται και οι ποσοστιαίες μονάδες της επιπλέον ει-
σφοράς εργαζομένου και εργοδότη, με αποτέλεσμα ο
συντελεστής αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύντα-
ξης να αυξάνεται σημαντικά (σχεδόν διπλασιάζεται).

Έτσι, ο νέος τρόπος υπολογισμού, όχι μόνο δε μει-
ώνει τις συντάξεις των προερχομένων από την ΙΟ-
ΝΙΚΗ και ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ, αλλά αντίθετα
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τις αυξάνει, κα-
θότι η εισφορά που πληρώναμε επί σειρά ετών ήταν
πάνω από 20% και για κάποια χρόνια ακόμα πάνω
από 40%, όταν η πλειοψηφία των ασφαλισμένων πλή-
ρωνε εισφορά 20%.

Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεά-
ζει τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών (μει-
ώσεις του Ν.4051/2012 και του Ν.4093/2012) και της
εισφοράς αλληλεγγύης που έχει κινήσει ο Σύλλογός
μας μέσω του γραφείου του νομικού μας συνεργάτη
Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου.

Υ.Γ. Οι κκ. Κολλάτος, Καραδελή και Βέργος μας εγκα-
λούσαν, χαρακτηρίζοντάς μας “μηδίσαντες” και
“ριψάσπιδες”, επειδή σπεύσαμε να προασπιστούμε
τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και αφού εξετά-
σαμε προσεκτικά το Νόμο Κατρούγκαλου
(Ν.4387/2016), προνοήσαμε και καταθέσαμε το υπό-

μνημα και τον πίνακα αυξήσεων των συντάξεων ώστε,
σε περίπτωση εφαρμογής του, να συμπεριληφθούν
στον επαναϋπολογισμό οι αυξημένες εισφορές μας, με
αποτέλεσμα όχι μόνο να μη μειώνονται, αλλά στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων να αυξάνονται οι
συντάξεις μας... Νομίζουμε κάθε συνάδελφος μπορεί
να κρίνει την υπεύθυνη και συνετή διαχείριση των θε-
μάτων μας από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, σε σχέση με
τους ανούσιους αλαλαγμούς της προαναφερθείσας
ομάδας του Συλλόγου Συνταξιούχων...

Υ.Γ. 2 Η αποτυχημένη αυτή ομάδα που “κόπτεται”
για τα συμφέροντά μας, πήρε χαμπάρι τη Δευτέρα
14/5 την είδηση που είχε κυκλοφορήσει από... το Σάβ-
βατο 12/5! Έσπευσαν λοιπόν να την δημοσιεύσουν
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων με...
προγενέστερη ημερομηνία, ήτοι την Πέμπτη 10/5! 

Μάλιστα, στο δημοσίευμά τους επικαλούνται την ανα-
κοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ που διέσπειρε την πληροφορία
για την απόφαση του ΣτΕ, η οποία όμως εκδόθηκε μία
ημέρα μετά, την Παρασκευή 11/5/18!!!

Πόσο... μπροστά είναι οι αθεόφοβοι!!! Ακόμα ένα
δείγμα της “άμεσης”, “έγκυρης” και “έγκαιρης”
πληροφόρησης που σας παρέχει η γνωστή ομάδα του
Συλλόγου Συνταξιούχων...
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Αγαπητοί συνάδελφοι,Αγαπητοί συνάδελφοι,
ο πρόβλημα των κόκκινων δανείων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερεςο πρόβλημα των κόκκινων δανείων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
παθογένειες που έφερε σε επιφάνεια η περίοδος της κρίσης, πλήτπαθογένειες που έφερε σε επιφάνεια η περίοδος της κρίσης, πλήτ--
τοντας ιδιαίτερα τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων, που παραδοτοντας ιδιαίτερα τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων, που παραδο--

σιακά λόγω και της συσχετιζόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, είναι οσιακά λόγω και της συσχετιζόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, είναι ο
πλέον δανειοδοτημένος στην ελληνική κοινωνία. πλέον δανειοδοτημένος στην ελληνική κοινωνία. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στην επικοινωνία με τους συναδέλφους μας, τα παράΔεν είναι τυχαίο ότι στην επικοινωνία με τους συναδέλφους μας, τα παρά--
πονα και το άγχος πολλών εξ αυτών, συνταξιούχων και εν ενεργεία, εστιάπονα και το άγχος πολλών εξ αυτών, συνταξιούχων και εν ενεργεία, εστιά--
ζονται στη δυσχέρεια ή ακόμα και αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακώνζονται στη δυσχέρεια ή ακόμα και αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών
τους υποχρεώσεων προς την τράπεζα. Η διαμορφωθείσα κατάσταση βετους υποχρεώσεων προς την τράπεζα. Η διαμορφωθείσα κατάσταση βε --
βαίως αποδίδεται πρωτίστως στις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεωνβαίως αποδίδεται πρωτίστως στις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων
και των μισθών, καθώς και στη γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής κακαι των μισθών, καθώς και στη γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής κα--
τάστασης της χώρας που έχει ως συνέπεια τη δραστική μείωση της αξίαςτάστασης της χώρας που έχει ως συνέπεια τη δραστική μείωση της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων.  των περιουσιακών στοιχείων.  
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες των συναδέλφων μας για την ρύθμιση εκΛαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες των συναδέλφων μας για την ρύθμιση εκ--
κρεμών υποθέσεων δανείων, κρεμών υποθέσεων δανείων, (( επαγγελματικών, καταναλωτικών, στεγαστιεπαγγελματικών, καταναλωτικών, στεγαστι --
κών, επισκευαστικών, προσωπικών ή χρήσεως πιστωτικών καρτών και κάθεκών, επισκευαστικών, προσωπικών ή χρήσεως πιστωτικών καρτών και κάθε
άλλης μορφής δανείωνάλλης μορφής δανείων), ), ο σύλλογός μας, αναζήτησεο σύλλογός μας, αναζήτησε και συζήτησε μεκαι συζήτησε με αξιόαξιό--
πιστους επιστήμονες (Δικηγόρους και Οικονομικούς Συμβούλους), με εμπειπιστους επιστήμονες (Δικηγόρους και Οικονομικούς Συμβούλους), με εμπει --
ρίαρία , ,  γνώση του αντικειμένου και δυνατότηταγνώση του αντικειμένου και δυνατότητα , ,  από κοινούαπό κοινού , ,  νανα
διεκπεραιώσουνδιεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις των συναδέλφων μαςτις εκκρεμείς υποθέσεις των συναδέλφων μας με τις Τράμε τις Τρά--
πεζες και να διαμεσολαβήσουνπεζες και να διαμεσολαβήσουν για την ρύθμιση των δανείων και των πάσηςγια την ρύθμιση των δανείων και των πάσης
φύσεως άλλων οφειλών, επ’ ωφελεία των συναδέλφων μαςφύσεως άλλων οφειλών, επ’ ωφελεία των συναδέλφων μας ..
Τελικώς, ο σύλλογός μας επέλεξεΤελικώς, ο σύλλογός μας επέλεξε και κατέληξε σεκαι κατέληξε σε νομικούς συνεργάτεςνομικούς συνεργάτες , , πουπου
έχουν αναλάβειέχουν αναλάβει και έχουν διεκπεραιώσει με συνέπεια, σοβαρότητα, αποτεκαι έχουν διεκπεραιώσει με συνέπεια, σοβαρότητα, αποτε--
λεσματικότητα και με επιτυχία σημαντικάλεσματικότητα και με επιτυχία σημαντικά νομικάνομικά θέματά μας, οι οποίοιθέματά μας, οι οποίοι , , σεσε
συνεργασία με οικονομικούς συμβούλους, εξειδικευμένους στις υποθέσειςσυνεργασία με οικονομικούς συμβούλους, εξειδικευμένους στις υποθέσεις
δανείωνδανείων και στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, και με μεγάλη γνώσηκαι στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, και με μεγάλη γνώση
των σημερινών συνθηκών ρυθμίσεων των Τραπεζώντων σημερινών συνθηκών ρυθμίσεων των Τραπεζών, , μπορούνμπορούν , , ωςως αξιόπιστηαξιόπιστη
επιστημονική ομάδαεπιστημονική ομάδα , , να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέανα παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα
αυτό και να καλύψουναυτό και να καλύψουν τις ανάγκες των συναδέλφων για υπεύθυνη ενημέτις ανάγκες των συναδέλφων για υπεύθυνη ενημέ--
ρωσηρωση καικαι έμπειρη καθοδήγησηέμπειρη καθοδήγηση . . ΣκοπόςΣκοπός είναι η εξεύρεση των καλύτερων δυείναι η εξεύρεση των καλύτερων δυ--
νατών λύσεων για τις δανειακές υποχρεώσειςνατών λύσεων για τις δανειακές υποχρεώσεις τουςτους , , έτσι ώστε να καταστείέτσι ώστε να καταστεί
ευχερέστερη η εξυπηρέτηση των δανείων, είτε με περικοπή του κεφαλαίουευχερέστερη η εξυπηρέτηση των δανείων, είτε με περικοπή του κεφαλαίου
ή του επιτοκίου, είτε και με επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων τουςή του επιτοκίου, είτε και με επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων τους
(στεγαστικών και καταναλωτικών) κλπ, ανάλογα με τα στοιχεία (οικονομικά(στεγαστικών και καταναλωτικών) κλπ, ανάλογα με τα στοιχεία (οικονομικά
και προσωπικά) και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, παρέχονταςκαι προσωπικά) και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, παρέχοντας
παράλληλα και επιπρόσθετα και τις νομικές υπηρεσίες που τυχόν θα χρειπαράλληλα και επιπρόσθετα και τις νομικές υπηρεσίες που τυχόν θα χρει --
αστούν σε υποθέσεις υπαγωγής στον Νόμο 3869/2010 όπως τροποποιήθηκεαστούν σε υποθέσεις υπαγωγής στον Νόμο 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν.4336/2015 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Νόμος Κατσέλημε τον Ν.4336/2015 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Νόμος Κατσέλη))
καθώς και στον καθώς και στον N.4469/2017 N.4469/2017 για την Εξωδικαστική Ρύθμιση των Χρεών.για την Εξωδικαστική Ρύθμιση των Χρεών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μαςΟι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας
για να ενημερωθούν σχετικώς και να παραλάβουν σε έντυπη μορφή τον καγια να ενημερωθούν σχετικώς και να παραλάβουν σε έντυπη μορφή τον κα--
τάλογο των εγγράφων που θα πρέπει να προσκομίσουν για την αρχική εκτίτάλογο των εγγράφων που θα πρέπει να προσκομίσουν για την αρχική εκτί --
μησημηση , , και εφόσον το επιθυμούν, την διεκπεραίωσηκαι εφόσον το επιθυμούν, την διεκπεραίωση της υπόθεσής τους. της υπόθεσής τους. 
Οι υπερδανειοδοτήσειςΟι υπερδανειοδοτήσεις και η αδυναμία εξόφλησής τους, παραμένει στον πυκαι η αδυναμία εξόφλησής τους, παραμένει στον πυ--
ρήνα του προβλήματος ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Σερήνα του προβλήματος ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Σε
κάθε περίπτωση απαιτείται αποφασιστική λύση, ωστόσο είναι απαραίτητοκάθε περίπτωση απαιτείται αποφασιστική λύση, ωστόσο είναι απαραίτητο
να έχετε τον κατάλληλο σύμβουλο που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε καινα έχετε τον κατάλληλο σύμβουλο που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και
να πραγματοποιήσετε τις πλέον συμφέρουσες για εσάς κινήσεις. Οι επιστηνα πραγματοποιήσετε τις πλέον συμφέρουσες για εσάς κινήσεις. Οι επιστη--
μονικοί μας συνεργάτες είναι οι πλέον κατάλληλοι και μπορούν να φέρουνμονικοί μας συνεργάτες είναι οι πλέον κατάλληλοι και μπορούν να φέρουν
εις πέρας με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τις υποθέσειςεις πέρας με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τις υποθέσεις
σας, απαλλάσσοντάς σας από ένα μεγάλο μέρος των βαρών !σας, απαλλάσσοντάς σας από ένα μεγάλο μέρος των βαρών !

Ε μ π ι σ τ ε υ θ ε ί τ ε    τ ο υ ς !Ε μ π ι σ τ ε υ θ ε ί τ ε    τ ο υ ς !

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ ΗΑ Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Για την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοιΓια την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου:θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου:

α)α) Πρόσφατη εικόνα οφειλών τους από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν δαΠρόσφατη εικόνα οφειλών τους από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν δα--
νειοδοτηθεί. νειοδοτηθεί. 
β)β) Συμβάσεις δανείων τους μετά των τυχόν πρόσθετων πράξεων αυτώνΣυμβάσεις δανείων τους μετά των τυχόν πρόσθετων πράξεων αυτών
γ)γ) Φορολογικές δηλώσεις (Ε1 & Ε2) τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση καιΦορολογικές δηλώσεις (Ε1 & Ε2) τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση και
επιχειρηματικής δραστηριότητας να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα Ε3. Εφόεπιχειρηματικής δραστηριότητας να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα Ε3. Εφό--
σον η επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί διπλογραφικά στοιχεία, να προσκοσον η επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί διπλογραφικά στοιχεία, να προσκο--
μισθούν ισολογισμοί τριών τελευταίων ετώνμισθούν ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών
δ)δ) Τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑΤελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
ε)ε) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή της σημερινής διεύθυνσηςμε αναγραφή της σημερινής διεύθυνσης
κατοικίας καθώς και αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερού και κινητού) κατοικίας καθώς και αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερού και κινητού) 
στ)στ) Αντίγραφο οικογενειακής τους κατάστασηςΑντίγραφο οικογενειακής τους κατάστασης
ζ)ζ) Διαθέσιμα πιστοποιητικά βαρών της περιουσίας τουςΔιαθέσιμα πιστοποιητικά βαρών της περιουσίας τους
η)η) Αλληλογραφία με τις Τράπεζες, περιλαμβανομένων εγγράφων νομικού τύπουΑλληλογραφία με τις Τράπεζες, περιλαμβανομένων εγγράφων νομικού τύπου
(καταγγελία συμβάσεως, διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πλειστηριασμού κ.λπ.)(καταγγελία συμβάσεως, διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πλειστηριασμού κ.λπ.)
θ)θ) Λοιπά δικαιολογητικά ενισχυτικά της καταστάσεως του πιστούχου (τυχόν οιΛοιπά δικαιολογητικά ενισχυτικά της καταστάσεως του πιστούχου (τυχόν οι--
κογενειακά προβλήματα υγείας, βεβαίωση ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ., οφειλές στοκογενειακά προβλήματα υγείας, βεβαίωση ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ., οφειλές στο
Ελληνικό Δημόσιο από Ελληνικό Δημόσιο από taxistaxis κ.λπ.)κ.λπ.)
ι)ι) Έγγραφη πρόταση του πιστούχου για την πρόθεση τακτοποίησης των οφειλώνΈγγραφη πρόταση του πιστούχου για την πρόθεση τακτοποίησης των οφειλών
του (συνολική μηνιαία δυνατότητα καταβολών, διαθέσιμο κεφάλαιο για πλήρητου (συνολική μηνιαία δυνατότητα καταβολών, διαθέσιμο κεφάλαιο για πλήρη
εξόφληση οφειλών κ.λπ.)εξόφληση οφειλών κ.λπ.)

Εκ των ανωτέρω, τα υπ’ αριθ. γ έως θ, να προσκομισθούν και για τυχόν λοιπούςΕκ των ανωτέρω, τα υπ’ αριθ. γ έως θ, να προσκομισθούν και για τυχόν λοιπούς
ενεχόμενους στις συμβάσεις (π.χ. εγγυητές).ενεχόμενους στις συμβάσεις (π.χ. εγγυητές).
Επισημαίνεται ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμη η υποβολή πρότασης τακτοποίησηςΕπισημαίνεται ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμη η υποβολή πρότασης τακτοποίησης
των οφειλών, θα απαιτηθεί η προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης και η υποτων οφειλών, θα απαιτηθεί η προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης και η υπο--
γραφή των σχετικών αιτήσεων - δηλώσεων.γραφή των σχετικών αιτήσεων - δηλώσεων.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση θανάτου δανειολήπτη, είναι απαραίτητο ναΣημειώνεται ότι στην περίπτωση θανάτου δανειολήπτη, είναι απαραίτητο να
προηγηθεί σχετική συνάντηση, πριν την προσκόμιση των δικαιολογητικών, προπροηγηθεί σχετική συνάντηση, πριν την προσκόμιση των δικαιολογητικών, προ--
κειμένου να  προσεγγισθούν ακριβέστερα οι επόμενες ενέργειες. κειμένου να  προσεγγισθούν ακριβέστερα οι επόμενες ενέργειες. 

*  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :*  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αμοιβή για την ενασχόληση και διεκπεραίωση των υποθέσεων θα προσδιοριΗ αμοιβή για την ενασχόληση και διεκπεραίωση των υποθέσεων θα προσδιορι--
στεί, μετά την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του φακέλου, ανά περίπτωση,στεί, μετά την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του φακέλου, ανά περίπτωση,
πριν την οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, κατόπιν επικοινωνίας και συμφωνίας μεπριν την οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, κατόπιν επικοινωνίας και συμφωνίας με
τον κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου τελικά η οικονομική επιβάρυνση να είναιτον κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου τελικά η οικονομική επιβάρυνση να είναι
πάντοτε ανάλογη της ενασχόλησης, των στοιχείων, της πολυπλοκότητας  καιπάντοτε ανάλογη της ενασχόλησης, των στοιχείων, της πολυπλοκότητας  και
της ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με εξαίρεση το ποσό πουτης ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με εξαίρεση το ποσό που
αφορά σε έξοδα για τις προκαταρκτικές ενέργειες και την δημιουργία και αρχικήαφορά σε έξοδα για τις προκαταρκτικές ενέργειες και την δημιουργία και αρχική
εκτίμηση και αξιολόγηση του φακέλου, τα οποία θα καταβάλλονται με την παεκτίμηση και αξιολόγηση του φακέλου, τα οποία θα καταβάλλονται με την πα--
ράδοση των παραπάνω εγγράφων. Παρίσταται αυτονόητο ότι για τον προσδιοράδοση των παραπάνω εγγράφων. Παρίσταται αυτονόητο ότι για τον προσδιο--
ρισμό του ύψους της αμοιβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και η δυσχερήςρισμό του ύψους της αμοιβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και η δυσχερής
οικονομική συγκυρία αλλά και η παρέμβαση του Συλλόγου για την όσο το δυναοικονομική συγκυρία αλλά και η παρέμβαση του Συλλόγου για την όσο το δυνα--
τόν επιεικέστερη αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.  τόν επιεικέστερη αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.  

Ρύθμιση Κόκκινων Δανείων

Δραστική αντιμετώπιση δανειακών οφειλών
μ έ σ ω  τ ω ν  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ω ν  ν ο μ ι κ ώ ν  κα ι
οικονομικών μας  συνεργατών

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Όπως γνωρίζετε, ο Συνεταιρισμός μας έχει προβεί στη σύναψη ενός ιδιαιτέρως οι-
κονομικού Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης με την ασφαλιστική εταιρεία
“Eurolife”, κατ' αρχάς για τους συνταξιούχους συναδέλφους που αποχώρησαν
από την τράπεζα από 1/1/2014 και εντεύθεν, τους οποίους δεν καλύπτει πλέον το
ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ.

Όπως θα διαπιστώσετε εξετάζοντας το φυλλάδιο των ΠΑΡΟΧΩΝ (που μπορείτε να•

βρείτε στην ιστοσελίδα μας), το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης με την ασφα-

λιστική εταιρεία “Eurolife” αποτελεί την πληρέστερη, πλέον συμφέρουσα και

εγγυημένα πιο οικονομική πρόταση σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα που

προωθούνται από άλλες οργανώσεις και μάλιστα υπερτερεί του ομαδικού ασφα-

λιστήριου της AXA που κάλυπτε μέχρι πρότινος τους συναδέλφους. 

Σημειώνεται επίσης, ότι μέσω του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα•

να ασφαλίσετε και μέλη των οικογενειών σας – συγγενών σας με πολύ χα-

μηλό κόστος.

* Tο συμβόλαιο έχει πλέον ενεργοποιηθεί και μπορεί να συμμετάσχει όποιος συ-
νάδελφος το επιθυμεί, συμπληρώνοντας τη αίτηση που μπορεί να βρει (μαζί με
το ενημερωτικό έντυπο) στην ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr :

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Συνεταιρισμό μας για διευκρινίσεις και λεπτομέρειες.

Τηλ: 2103250692 -3 -4
e-mail: synergasya@gmail.com

Το πλέον οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης
μέσω του Συνεταιρισμού μας EINAI ΓΕΓΟΝΟΣ! 
Εξετάστε τη μοναδική πρότασή μας και
υπογράψτε ΑΜΕΣΑ τη σχετική αίτηση!

Ετήσιο μικτό κόστος ασφάλισης ΚοΣΤοΣ
Ανά ασφαλισμένο 289,00 €
Ανά ασφαλισμένο με 1 εξαρτώμενο μέλος 499,00 €
Ανά ασφαλισμένο με 2 εξαρτώμενα μέλη 699,00 €
Ανά ασφαλισμένο με 3 ή περισσότερα 
εξαρτώμενα μέλη 799,00 €
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ΕΕΠΠ ΙΙ ΤΤ ΡΡ ΟΟΠΠΗΗ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣΜΜΟΟ ΥΥ && ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΑΑ ΓΓΩΩ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΣΣ
     

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας συνεχίζει την
επιτυχημένη διαδρομή της! Επικοινωνήστε άμεσα με
το Σύλλογό μας και κλείστε θέση σε μία από τις επικεί-
μενες δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει!

ΠΑΜΕΠΑΜΕ ΕΠ ΙΔΑΥΡΟΕΠ ΙΔΑΥΡΟ !!
H IONIKH ENOTHTA σας πάει... Αρχαίο Θέατρο ! 

“Πλούτος” του Αριστοφάνη, Παρασκευή 13 Ιουλίου - 16 ευρώ *•
Ηλέκτρα του Σοφοκλή, Σάββατο 21 Ιουλίου - 16 ευρώ *•

* Στην τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά και επιστροφή με πούλμαν αυθημερόνΗ ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σας στέλνει σε μία
μοναδική μουσική γιορτή ! 

«Όσοι περπάτησαν μαζί μου»«Όσοι περπάτησαν μαζί μου»
Την Παρασκευή 8 Ιουνίου θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύ-
σουμε στο  Θέατρο του Βύρωνα,
τον Θάνο Μικρούτσικο μαζί με
τους φίλους του, σε μία μοναδική μουσική βραδιά,
αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου συνθέτη.

Ο Σύλλογός μας εξασφάλισε για εσάς 
μειωμένο εισιτήριο σε θέσεις καθήμενων : 12€12€

Δωρεάν επίσκεψη & ξενάγηση στο Προεδρικό Μέγαρο στις 7 Ιουνίου 
* Δυστυχώς το τεράστιο ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα να συμπληρωθεί πολύ γρή-

γορα ο περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ωστόσο, προγραμματίζουμε νέα επίσκεψη το

φθινόπωρο, επομένως μπορείτε να κλείσετε θέση από τώρα ! 

Σ ι κ ε λ ί α  -  Κ ά τ ω  Ι τ α λ ί α  -  Ε λ λ η ν ό φ ω ν α  χ ω ρ ι ά
Δ η λ ώ σ τ ε  Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  γ ι α τ ί  ο ι  θ έ σ ε ι ς  ή δ η  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι  !

Και
μην ξεχνάτε...  

    

Αίτημα άμεσης σύγκλησης έκτακτου Δ.Σ. από τα εκλεγμένα
με την παράταξη “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” μέλη της διοίκησης

Σύλλογος ΣυνταξιούχωνΣύλλογος Συνταξιούχων

Προς: Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος

Κ ύ ρ ι ο ι ,  

Οι 4 Διοικητικοί Σύμβουλοι που έχουμε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της παράταξης “ΙΟ-
ΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, η οποία είναι η πλειοψηφούσα δύναμη στο Σύλλογο, όπως κατα-
γράφηκε στις τελευταίες εκλογές, σας υποβάλλουμε με την παρούσα αίτημα για την
άμεση σύγκληση έκτακτου Δ.Σ., όπως ορίζει το καταστατικό (άρθρο 11 παράγραφος
1) εντός οκτώ (8) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι και την 31/5/2018, ημέρα
Πέμπτη, με τα παρακάτω θέματα : 

Ενημέρωση για το εάν έχει υποβληθεί η μηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου1
μας κατά της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την επένδυση των 55,5 εκατ.
ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICABANK. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ενημέ-
ρωση για το περιεχόμενό της και παράδοση αντιγράφου της και ενημέρωση
σχετικά με την πορεία της. 

Λήψη απόφασης για την παράδοση σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του πορίσματος2
των ορκωτών ελεγκτών της περιόδου 2010-2013. Ενημέρωση σχετικά με την
υποβολή μήνυσης κατά των υπεύθυνων για την κακοδιαχείριση εκείνης της
περιόδου.

Ενημέρωση για την πορεία της αγωγής που έχει ασκηθεί κατά των μελών3
του Δ.Σ. της διοίκησης 2010-2013 για την απόδοση ευθυνών για τη ζημιά
που έχει υποστεί ο Σύλλογός μας, σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών
ελεγκτών και παράδοση αντιγράφου της εν λόγω αγωγής σε όλα τα μέλη
του Δ.Σ. προς ενημέρωση.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του4
οικονομικού ελέγχου του Συλλόγου μας για την προηγούμενη περίοδο από
αυτήν που έχει ήδη ελεγχθεί, αφού, σύμφωνα με την απόφαση που είχε λη-
φθεί τότε από το Δ.Σ., εφόσον προέκυπτε κακοδιαχείριση της περιόδου 2010-
2013, θα επεκτεινόταν ο έλεγχος και στην προηγούμενη θητεία. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του5
οικονομικού ελέγχου του Συλλόγου μας για την τελευταία τριετία 2014-
2017,μετά την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού από τη Γ.Σ. της
11/5/2017.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναλυτική παρουσίαση όλων των πα-6
ραστατικών (τιμολογίων, ενταλμάτων κ.λπ.) πληρωμών του Συλλόγου μας
κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που συζητούνται οικονομικά θέματα. 

Ενημέρωση για όλες τις δικαστικές υποθέσεις που κάλυψε οικονομικά ο Σύλ-7
λογος, ανάλυση των ποσών που δαπανήθηκαν για κάθε υπόθεση και ενέρ-
γεια και παρουσίαση των σχετικών παραστατικών.

Λήψη γνωμοδότησης από το νομικό σύμβουλο του συλλόγου σχετικά με το8

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι στο Σύλλογο Συνταξιούχων που έχουν εκλεγεί

με το ψηφοδέλτιο της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», που είχε αναδειχθεί

πρώτη δύναμη στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου, καταβάλλουν την

ύστατη προσπάθεια για την κάθαρση και εξυγίανσή του. Η ανοχή που έχει

επιδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια σε παρατεταμένα φαινόμενα παρακμής που

πλήγωσαν την αξιοπιστία του Συλλόγου και προκάλεσαν τεράσια ζημία στα

συμφέροντά μας, έχει ξεπεράσει τα όρια της συναδελφικής αλληλεγγύης. 

Για το λόγο αυτό, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ζητούν, σύμφωνα με το καταστατικό, με την κάτωθι επιστολή, την άμεση σύγ-

κληση έκτακτου Δ.Σ. για τη συζήτηση μειζόνων θεμάτων που άπτονται της

αξιοπιστίας του Συλλόγου και των συμφερόντων των μελών του: 

έννομο συμφέρον για την άσκηση της από 8/7/2016 παρέμβασης  του συλλό-
γου υπέρ των Χριστίνας Πηγάκη και Μαρίας Πηγάκη κατά του ΣΥΙΛΤΕ (ΓΑΚ
39554/2016, ΑΚΔ 921/2016). 

Συζήτηση για το ζήτημα του τρόπου περιγραφής των θεμάτων της ημερήσιας9
διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα
πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και όχι γενικώς και αορίστως (π.χ.“εξέλιξη
θεμάτων μας”), όπως δυστυχώς γίνεται μέχρι σήμερα. Επίσης μαζί με την
ημερήσια διάταξη να αποστέλλονται οι μηνιαίες καταστάσεις των οικονομι-
κών που τίθενται προς έγκριση, αλλά και αντίγραφο του πρακτικού που κα-
λούμαστε να επικυρώσουμε και υπογράψουμε. 

Παράδοση αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ., τα οποία δεν έχουν παρα-10
δοθεί μέχρι σήμερα στα μέλη του Δ.Σ.  

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει11
διαμορφωθεί μετά την καταδίκη της Γεν. Γραμματέως του Συλλόγου μας κ.
Αθηνάς Καραδελή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για απάτη κατά
του Ταμείου Υγείας και πλαστογραφία. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης12
του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος με το Σύλ-
λογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”,
θέμα που εκφράζει τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του
Συλλόγου μας.

Ενημέρωση για την πορεία των αγωγών συμπλήρωσης του εφάπαξ που είχαν13
ασκηθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια από τον νομικό σύμβουλο του Συλλόγου.
Παροχή διευκρινήσεων για την μη εμφάνιση του δικηγόρου κατά την αρχική
δικάσιμο και την απόρριψη των αγωγών ως ανομιμοποίητων. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη αγανάκτηση και δυσαρέσκειά μας
συγχρόνως για τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. και συγκεκριμένα την άκρως προσβλη-
τική και υβριστική συμπεριφορά απέναντί μας, τόσο από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κολ-
λάτο, όσο και από τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Βέργο. Σας γνωρίζουμε ότι επειδή η
ανοχή μας πλέον έχει εξαντληθεί και αυτές οι συμπεριφορές (απειλές, επιθετικές κινή-
σεις να μας πετάξετε νερό, φτυσίματα, προπηλακισμοί που συνοδεύονται από υβρι-
στικά σχόλια όπως “σκάσε”, “αλητήρια”, “νούμερο”) προσβάλλουν τόσο τα μέλη
του Δ.Σ., όσο και το Σύλλογο. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν, θα προσφύγουμε
στη Δικαιοσύνη. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι υφίστανται σημαντικές ευθύνες και αποτελεί ποινικό αδί-
κημα η μη υλοποίηση αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το Δ.Σ. Εκφράζουμε δε, την
έντονη αντίθεση και δυσαρέσκειά μας που δεν ενημερώσατε τα μέλη του Συλλόγου μας
για την εξέλιξη της υπόθεσης του σκανδάλου του Ταμείου Υγείας που ταλαιπώρησε και
ζημίωσε χιλιάδες συναδέλφους μας και την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων.  

Επιπλέον θεωρούμε ανεπίτρεπτο και προσβλητικό καθόλη τη διάρκεια της εκδίκασης
της υπόθεσης της κ. Καραδελή να παραμένει υπεύθυνη για τα θέματα του Ταμείου
Υγείας των μελών μας και θέλουμε να μάθουμε αν εξακολουθεί να είναι σε αυτήν τη
θέση. 

Επειδή η υπομονή μας εξαντλήθηκε ελπίζουμε στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. να λη-
φθούν αποφάσεις για τη σωστή και ομαλή λειτουργία του Συλλόγου και τη διασφάλιση
των συμφερόντων των συναδέλφων μας. 

Εάν και πάλι επειδείξειτε απρεπή και αλαζονική συμπεριφορά όπως έχετε πράξει μέχρι
σήμερα, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την προσφυγή στις συντεταγμένες διαδι-
κασίες που ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου μας. 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κάβουρας Νικόλαος - Μπάφης Ανδρέας - Φιλιπποπούλου Μαρία - Χρυσικός Ιωάννης
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Το ηρωικό πρότυπο του Λεωνίδα και η ανάμνηση της μάχης των
Θερμοπυλών αποτελούν μέχρι σήμερα παράδειγμα αυτοθυσίας για
όλους τους λαούς του κόσμου που μάχονται για την ελευθερία τους

Η ζωή του πριν τις Θερμοπύλες
Ο Λεωνίδας Α’ (περίπου 540 π.Χ. – 480 π.Χ.) ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από τη δυ-
ναστεία των Αγιαδών. Ήταν ένας από τους τέσσερις γιους του Αναξανδρίδα, που
πιστευόταν ότι καταγόταν από το γένος του Ηρακλή.

Ο νεαρός Λεωνίδας υπήρξε ένας από τους ελάχιστους Σπαρτιάτες του βασιλικού
οίκου που εκπαιδεύτηκε ως επαγγελματίας στρατιωτικός και μάλιστα πρέπει να
πήρε μέρος σε τουλάχιστον είκοσι εκστρατείες πριν ανέλθει -ανέλπιστα- στο θρόνο,
αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία στο πεδίο της μάχης. Ήταν λοιπόν έμπειρος πο-
λεμικά και εξοικειωμένος με τους σχηματισμούς, τις τακτικές μάχης και τον οπλισμό
όπως ακριβώς και οι στρατιώτες του. Ο Λεωνίδας νυμφεύεται περί το 490 π.Χ. τη
Γοργώ, την πανέξυπνη κόρη του Κλεομένη (ίσως προηγουμένως να είχε παντρευτεί
και κάποια άλλη γυναίκα). 

Καθότι τριτότοκος γιος, δεν περίμενε ότι θα γινόταν βασιλιάς. Ο πρωτότοκος Δω-
ριέας είχε πεθάνει στη Σικελία, ενώ ο δευτερότοκος Κλεομένης εξορίστηκε και τελικά
πέθανε σε μία φυλακή της Σπάρτης. Ο Λεωνίδας ανέβηκε στο θρόνο το 488 π.Χ.

Η επόμενη σημαντική στιγμή στη ζωή του Λεωνίδα ήταν η Μάχη του Μαραθώνα.
Αν και κάλυψε μαζί με το στρατό του την απόσταση μέχρι το Μαραθώνα σε λιγότερο
από τρεις ημέρες, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα. Ωστόσο, επιθεώρησε το χώρο
μαζί με τους Αθηναίους διοικητές, αποκομίζοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά
με τους Πέρσες, τα όπλα, τις πανοπλίες και την τακτική τους.

Η Μάχη των Θερμοπυλών
Η μάχη των Θερμοπυλών, που έγινε στα τέλη Αυγούστου (κατά την επικρατέστερη
εκδοχή) του 480 π.Χ., αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα όχι
μόνο της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας.

Ο Λεωνίδας υπακούοντας στον χρησμό του Μαντείου των Δελφών κατά το ξεκίνημα
του πολέμου ότι «Η πόλη της Σπάρτης θα σβηστεί από τον χάρτη ή θα θρηνήσει τον
βασιλιά της» ξεκίνησε επικεφαλής των στρατευμάτων της Πελοποννησιακής Συμμα-
χίας με 300 επίλεκτους Σπαρτιάτες με την προϋπόθεση (συμπεριλαμβανομένου και
του ιδίου) να είχαν αποκτήσει ένα γιο για να μη χαθεί η γενιά τους.

Την ίδια περίοδο τα Κάρνεια και οι Ολυμπιακοί Αγώνες εμπόδιζαν Σπαρτιάτες και
άλλους Έλληνες να πάνε στο πεδίο της μάχης. Ο Λεωνίδας ήταν ο προπομπός της
ελληνικής δύναμης, περιμένοντας τις ενισχύσεις. Δεν είχε εξάλλου λόγο να πιστεύει
ότι η στρατιωτική δύναμη που είχε μετακινηθεί βόρεια δεν ήταν αρκετή για να κρα-
τήσει το στενό πέρασμα μέχρι να καταφτάσουν οι ενισχύσεις.

Ο Ηρόδοτος αριθμεί τον στρατό του Λεωνίδα σε 6.000 άντρες. Ο Διόδωρος τους
υπολογίζει σε 7.200. 

Μολών Λαβέ !      
Ο Ξέρξης, αρχικά, υπολόγιζε ότι οι Έλληνες θα
υποχωρούσαν μπροστά στον όγκο του στρατεύ-
ματός του. Όταν αυτό δεν έγινε, έστειλε κήρυκες
στον Λεωνίδα ζητώντας την παράδοση των

όπλων. Η περήφανη απάντηση του Σπαρτιάτη βασιλιά “Μολών Λαβέ” (όπως ανα-
φέρει ο Πλούταρχος), του χάρισε υστεροφημία και τον κατέταξε στις θρυλικές μορ-
φές της παγκόσμιας ιστορίας…

Ο Λεωνίδας ανέλαβε την ηγεσία του συμμαχικού ελληνικού στρατού και κατάφερε
με επιτυχία να τους συνενώσει και να συνεργαστούν άψογα κάτω από τις διαταγές
του. 

Οργισμένος, ο Ξέρξης διέταξε επίθεση. Η στρατιωτική ευφυΐα του Λεωνίδα έγινε εμ-
φανής στις Θερμοπύλες με το τρόπο που παρέταξε τα στρατιωτικά τμήματα και με
τη ταχύτητα με την οποία τα ενάλλασσε στο πεδίο της μάχης. Όλες οι επιθετικές
ενέργειες των δύο πρώτων ημερών αποκρούστηκαν. Αυτό οφειλόταν στη στρατη-
γική του Σπαρτιάτη βασιλιά, στην υπεροχή των Ελλήνων σε οπλισμό και στη στενό-
τητα του χώρου, που δεν επέτρεπε στους Πέρσες να αναπτυχθούν σε πλάτος και να
αξιοποιήσουν τους εξαίρετους τοξότες τους. Ωστόσο, την τρίτη μέρα, τα πράγματα
άλλαξαν… Ένας κάτοικος της Τραχίνιας, ο Εφιάλτης, υπέδειξε στον Ξέρξη το ορεινό
πέρασμα (μονοπάτι) της Ανοπαίας ατραπού, που περνώντας από το όρος Καλλί-

δρομο, κατέληγε στα μετόπισθεν των Ελλήνων. 

Ο Ξέρξης έστειλε τον Υδάρνη, επικεφαλής του επίλεκτου σώματος των Αθανάτων,
να κυκλώσει τους Έλληνες. Ο Λεωνίδας είχε αναθέσει τη φύλαξη της Ανοπαίας ατρα-
πού, σε χίλιους Φωκείς, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση των Περσών και
έφυγαν χωρίς καμία αντίσταση. 

Παρά το απρόσμενο του πλήγματος και την τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε
ο Λεωνίδας όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε, αλλά πήρε μια γενναία και ορθολογική
απόφαση: έστειλε το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής του έξω από το πέρασμα, ώστε
να ζήσουν και να πολεμήσουν άλλη μάχη υπό ευνοϊκότερες συνθήκες, διατηρώντας
στις Θερμοπύλες μόνο όσους θεωρούσε απαραίτητους για να καθυστερήσει τους
Πέρσες και να διαφύγει ο υπόλοιπος ελληνικός στρατός.

Τελικά, με 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσπιείς του Δημόφιλου που αρνήθηκαν να
τον εγκαταλείψουν, πολέμησε γενναία, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Πέρ-
σες. Ο βασιλιάς Λεωνίδας και όλοι οι πολεμιστές του έπεσαν μαχόμενοι και έγιναν
σύμβολα αυτοθυσίας.

Η υστεροφημία του Λεωνίδα – Το τέλος του
Εφιάλτη
Οι Θερμοπύλες έγιναν σημείο αναφοράς για τον αρχαιοελληνικό κόσμο, αφού λίγο
μετά τη μάχη ανεγέρθηκε ένας πέτρινος λέων, ως υπόμνηση στο όνομα του νεκρού
Σπαρτιάτη βασιλιά. Το παράδειγμα του Λεωνίδα χρησίμευε ως κάλεσμα για ηρωισμό
ακόμα και στους Αθηναίους ρήτορες. Οι Σπαρτιάτες στα ελληνιστικά χρόνια ανέγει-
ραν ένα ηρώο στην πόλη τους, το Λεωνίδειο και καθιέρωσαν ετήσιες γιορτές προς
τιμήν του («Λεωνίδαια»). Η σύγχρονη πολιτεία έχει χτίσει ένα μνημείο-τύμβο στη
πόλη της Σπάρτης και ένα άγαλμα-μνημείο στο πεδίο που έγινε η μάχη των Θερμο-
πυλών. Το άγαλμα στη Σπάρτη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μαζί με το κενοτάφιο

του βασιλέα.

Συνώνυμο της προδοσίας       
Η ιστορία επεφύλασσε για τον Εφιάλτη την ταύτισή του με την προδοσία. Αλλά και
η ζωή του μετά τη μάχη των Θερμοπύλων μεταβλήθηκε σε ένα συνεχή... εφιάλτη:
Μετά τη νίκη των Ελλήνων στις Πλαταιές (479 π.Χ.), κατέφυγε στη Θεσσαλία θέ-
λοντας να αποφύγει τη σύλληψη καθώς “οι πυλαγόρες” (οι τρεις αντιπρόσωποι
κάθε πόλης στο αμφικτιονικό συνέδριο) της Δελφικής Αμφικτιονίας τον είχαν επι-
κηρύξει με μεγάλο ποσό. Το 469 π.Χ. επέστρεψε στην Αντίκυρα, όπου δολοφονήθηκε
από τον επίσης Τραχίνιο Αθηνάδη. Οι Σπαρτιάτες για την πράξη του αυτή, τίμησαν

τον Αθηνάδη ως ήρωα.

Άλλαξε το ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας
Στις Θερμοπύλες δεν πέθανε ο Λεωνίδας και οι πολεμιστές του, αλλά το ηθικό των
Περσών... Ο Ξέρξης συνειδητοποίησε ότι είχε πολλούς άνδρες στα χέρια του, αλλά
ελάχιστους πολεμιστές. Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι Έλληνες διαπίστωσαν ότι μπορούν
να αντιπαρατεθούν στον περσικό στρατό.

Η γενναία αντίσταση του Λεωνίδα και των ανδρών του καθυστέρησε την κάθοδο
των Περσών προς την Αθήνα, έδωσε το χρόνο στον ελληνικό στόλο που ναυμα-

Λεωνίδας : Ο βασιλιάς-σύμβολο ηρωισμού της παγκόσμιας ιστορίας

«Εκείνων που σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες ένδοξη η τύχη, ωραίος«Εκείνων που σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες ένδοξη η τύχη, ωραίος
ο θάνατός τους, κι ο τάφος τους βωμός· ανάμνηση τους πρέπει και όχιο θάνατός τους, κι ο τάφος τους βωμός· ανάμνηση τους πρέπει και όχι
γόοι κι εγκώμιο είναι γι᾽ αυτούς το μοιρολόι. Τέτοιος εντάφιος στολισμόςγόοι κι εγκώμιο είναι γι᾽ αυτούς το μοιρολόι. Τέτοιος εντάφιος στολισμός
ποτέ τη λάμψη δε θα χάσει απ᾽ τον καιρό τον παντοδαμαστή κι ούτεποτέ τη λάμψη δε θα χάσει απ᾽ τον καιρό τον παντοδαμαστή κι ούτε
σκουριά ποτέ θα τον σκεπάσει. Στο μνήμα των αντρείων ετούτο το ιερόσκουριά ποτέ θα τον σκεπάσει. Στο μνήμα των αντρείων ετούτο το ιερό
η δόξα της Ελλάδας έχει θρονιαστεί το μαρτυρά κι ο βασιλιάς της Σπάρη δόξα της Ελλάδας έχει θρονιαστεί το μαρτυρά κι ο βασιλιάς της Σπάρ--
της ο Λεωνίδας, που αφήνει στολίδι πίσω του αρετής τρανό κι ένα όνοματης ο Λεωνίδας, που αφήνει στολίδι πίσω του αρετής τρανό κι ένα όνομα
που αμάραντο θα μείνει»που αμάραντο θα μείνει»

Σιμωνίδης ο Κείος (556 π.Χ.-469 π.Χ.), Έλληνας λυρικός ποιητής 

Πόσες και πόσες μάχες έχουν δοθεί στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας. Μάχες που είχαν νικητές
και χαμένους, νεκρούς και επιζήσαντες, ήρωες και
προδότες. Και όμως, ελάχιστες από αυτές έχουν
χαραχτεί στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας
σαν σύμβολα θυσίας, ηρωισμού, αυταπάρνησης
και γενναιότητας. Μία από αυτές είναι και η Μάχη
των Θερμοπυλών ανάμεσα στους Πέρσες και τους
ηρωικούς Σπαρτιάτες, Θεσπιείς και τους συμμά-
χους τους με επικεφαλής τον Λεωνίδα.
Ο θρυλικός Σπαρτιάτης βασιλιάς, το παράδειγμα
προς μίμηση για κάθε ηγέτη, ήταν εκείνος που
έκανε μια ολόκληρη αυτοκρατορία να παραληρεί,
σφραγίζοντας με τον πολεμικό του άθλο το
θρίαμβο της θέλησης, της ανδρείας, της αγνής αγά-
πης για την πατρίδα και την ελευθερία. 
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χούσε στο Αρτεμίσιο να υποχωρήσει έγκαιρα στα λιμάνια της Αττικής για να προ-
ετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τον Ξέρξη. Όπως και έγινε: Στην ναυμαχία της Σαλαμί-
νας οι Πέρσες αποδεκατίστηκαν! 

Σύμφωνα με τους σύγχρονους ιστορικούς, η θυσία του Λεωνίδα άλλαξε τη ροή της
ευρωπαϊκής ιστορίας, καθώς κατέρριψε το μύθο του ανίκητου αντιπάλου και εμψύ-
χωσε την αντίσταση των ελληνικών πόλεων, αποτρέποντας την αμαχητί παράδοσή
τους. 

Γιατί όμως έμειναν οι Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες; Αυτό είναι το ερώτημα που πλα-
νάται πάνω από τη θρυλική μάχη του Αυγούστου του 480 π.Χ. εδώ και αιώνες. Πολ-
λοί, προσπαθώντας να δώσουν πολιτική διάσταση, θεωρούν ότι ήταν ένας τρόπος
για να επιβεβαιώσει η Σπάρτη την ηγεμονική της θέση στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αλή-
θεια είναι ότι οι γραπτοί και άγραφοι νόμοι της Σπάρτης μπορεί να απαγόρευαν την
εγκατάλειψη μιας μάχης, επ’ ουδενί λόγω όμως δεν εμπόδιζαν ένα βασιλιά-στρα-
τηγό να την αποφύγει. 

Όποια και αν ήταν εν τέλει, τα φανερά ή βαθύτερα αίτια, δεν παύει ο Λεωνίδας να
έπραξε ένα χρέος που θα μπορούσε να είχε αποφύγει. Ήταν αυτή η ξεκάθαρη επι-
λογή του που έδωσε το κουράγιο στους Έλληνες να συντρίψουν τους Πέρσες στη
Σαλαμίνα και τις Πλαταιές και να διώξουν τη θανάσιμη απειλή από τα εδάφη τους. 

Ο Βίκτωρ Ντέιβις Χάνσον αναφέρει ότι «η ελευθερία ήταν η κύρια ιδέα για τους Έλ-
ληνες και οδήγησε στην αντίστασή τους στις Θερμοπύλες, στη Σαλαμίνα και στις
Πλαταιές”. Το ηρωικό πρότυπο του Λεωνίδα και η ανάμνηση της μάχης των Θερ-
μοπυλών αποτέλεσε παράδειγμα για πολλούς λαούς σε πολλές φάσεις της ιστορίας.
Οι σύγχρονοι Έλληνες το χρησιμοποίησαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
κατά την επανάσταση του 1821, οι Σύμμαχοι στην εισβολή του Άξονα στην Ελλάδα,
οι επαναστάτες κατά τη Γαλλική Επανάσταση, ο Ναπολέων Βοναπάρτης το χρησι-
μοποίησε πριν τη μάχη στο Βατερλώ, οι Ρωμαίοι όποτε πολεμούσαν τους λαούς της
Ασίας και οι Ιρλανδοί στον αγώνα τους για την ανεξαρτησία. 

Η θυσία του βασιλιά Λεωνίδα Α’

και των πολεμιστών του έγινε

σύμβολο διαχρονικό της αυτο-

θυσίας, της άδολης αγάπης για

τον τόπο που είναι συνυφα-

σμένη με την ίδια τη ζωή. Η

φράση «Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λα-

κεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα

τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι»

(“Ξένε, πες στους Λακεδαιμόνι-

ους ότι κειτόμεθα εδώ, πιστοί

στους νόμους τους”), χαράχτηκε

στο μνημείο που στήθηκε στις

Θερμοπύλες σφραγίζοντας τη

μεγαλύτερη σε συμβολισμό

μάχη της ελληνικής αρχαιότητας…

Συνάδελφοι ,
Η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου μας επανεκκίνησε τη δράση
της για την κάλυψη των αναγκών αίματος των συναδέλφων και των οικείων τους,
με τις δύο πρώτες αιμοδοσίες που διοργανώσαμε την περασμένη χρονιά στα γρα-
φεία του συλλόγου μας.
Στόχος μας είναι εκτός από πρωτοπόροι στην προάσπιση των δικαιωμάτων και
συμφερόντων των συναδέλφων μας, να γίνουμε πρωτοπόροι και σε παράλληλες
συνδικαλιστικές δράσεις και η αιμοδοσία αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, αφού
είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα των Ιονικάριων. 
Ήδη μετά από τις πρώτες αιμοδοσίες του Συλλόγου μας, εξυπηρετήθηκαν δεκάδες
συνάδελφοί μας που χρειάστηκαν κάλυψη σε αίμα.

Η επόμενη οργανωμένη αιμοδοσία
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
20/6/18 στα γραφεία του συλλόγου
μας 9:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. (Ευπόλι-
δος 8, Πλατεία Κοτζιά)

Συνάδελφοι ,
Η αιμοδοσία είναι μια ανώδυνη, απλή και ασφαλής διαδικασία για τον εθελοντή,
που αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο του μπορεί να σώσει ζωές.
Αντιληφθείτε τη μεγάλη σημασία αυτού του θεσμού και ενισχύστε την προσπά-
θειά μας.
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 συνάδελφος
που μπορεί πρέπει να γίνει αιμοδότης και να σώσει ζωές.
Επειδή πράγματι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας δεν μπορεί να συμμε-
τέχει λόγω των ηλικιακών περιορισμών, να μεταδώσουμε το μήνυμα της αλλη-
λεγγύης και να προτρέψουμε τη νέα γενιά της Ιονικής να δώσει πνοή στο
εγχείρημά μας.

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.
Γνωρίζοντας από το παρελθόν τη συναδελφική κουλτούρα αλληλεγγύης και
ανθρωπιάς των Ιονικάριων, είμαστε σίγουροι ότι η Υπηρεσία Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας θα έχει άκρως ικανοποιητική και αποτελεσματική λειτουργία και ελπί-
ζουμε στην επόμενη αιμοδοσία μας να ανταποκριθούν ακόμα περισσότεροι
συνάδελφοι ώστε να έχει μεγαλύτερη επιτυχία και από τις πρώτες δράσεις μας. 

*Στα γραφεία του συλλόγου μας, Αθήνα, Ευπόλιδος 8, Τετάρτη 20 Ιουνίου
** Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυ-
τότητα και τον ΑΜΚΑ τους
*** Σας ενημερώνουμε ότι όποιος συνάδελφός μας επιθυμεί να συμμετάσχει σε αι-
μοληψίες σε κρατικά νοσοκομεία ανά την επικράτεια, καλό είναι να διευκρινίζει
ότι αιμοδοτεί για την Υπηρεσία του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων της
Ιονικής "ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ", γνωστοποιώντας τον κωδικό υπηρεσίας της αιμο-
δοσίας “13451” ώστε αυτόματα το αίμα να πιστωθεί στο αποθεματικό της υπηρε-
σίας μας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην κάλυψη των αναγκών της ιονικής
οικογένειας και των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων.

Η ιστορική Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Ιονικής Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι  Ξ Α Ν Α Ζ Ω ΗΠ Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι  Ξ Α Ν Α Ζ Ω Η !
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ΔώσεΔώσε ΑίμαΑίμα
Πρόσφερε ΖωήΠρόσφερε Ζωή

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  σ τ ο ι χ ε ί α         Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  σ τ ο ι χ ε ί α         
Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν 300... αλλά 298 (2 είχαν μείνει εκτός μάχης τελευ-
ταία στιγμή λόγω τραυματισμού...)

Οι Έλληνες δήλωναν σαρκαστικά ότι θα
πολεμήσουν υπό σκιάν, αφού τα βέλη
των Περσών ήταν τόσα πολλά που κάλυ-
πταν τον ήλιο!

Οι βασικές πηγές για τη Μάχη των Θερ-
μοπυλών είναι το 7ο βιβλίο των Ιστοριών
του Ηροδότου και το 11ο της Ιστορικής
Βιβλιοθήκης του Διόδωρου Σικελιώτη
(1ος αι. π.Χ.).

Σήμερα μπορεί να έχει πλάτος 5 χλμ., αλλά κατά την αρχαιότητα η περιοχή
των Θερμοπυλών πρέπει να ήταν μεταξύ 150 και 200 μέτρων.

Οι Έλληνες είχαν βασικά πλεονεκτήματα τη γνώση του τόπου, αλλά και το
βαρύ από σίδερο οπλισμό τους (κυκλική ασπίδα με αντιλαβή, θώρακα, πε-
ρικνημίδες, κράνος, δόρυ και ξίφος). Αντίθετα, οι Πέρσες είχαν ελαφρύ οπλι-
σμό με ασπίδα η οποία ήταν σχεδόν ολόκληρη ψάθινη.

Από την άλλη όμως, το βάρος (συνολικά περίπου 30 κιλά) του οπλισμού
των Ελλήνων ήταν και βασικό μειονέκτημα

Ο Ηρόδοτος ανεβάζει τον περσικό στρατό σε 2,6 εκατ. στρατιώτες, ο Σιμω-
νίδης ο Κείος μιλά για 4 εκατομμύρια και ο Κτησίας για 800.000 στρατιώτες.
Οι σύγχρονοι ιστορικοί κατεβάζουν τον αριθμό σε 100.000-300.000 Πέρσες
στρατιώτες. 

Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστη-
καν από τον αρχαίο Σπαρτιάτη
βασιλιά και γύρισαν ταινίες ή
ζωγράφισαν πίνακες, ενώ και
πολλοί συγγραφείς έγραψαν
βιβλία με θέμα τον ηρωισμό
του και την ιδεολογία της αυ-
τοθυσίας για την επιβίωση της
κοινότητας.

Όταν οι έφοροι της αρχαίας
Σπάρτης του είπαν ότι είχε λίγους πολεμιστές, απάντησε, «Αρκετούς όμως
για την επιχείρηση, προς την οποία πηγαίνουμε», ενώ σε άλλους που είχαν
την ίδια άποψη απάντησε, «Στην πραγματικότητα, φέρνω πολλούς, εφόσον
πρόκειται να πεθάνουν».

Αναχωρώντας για τη μάχη έδωσε εντολή στη γυναίκα του Γοργώ, «...αγα-
θόν γαμείν και αγαθόν τίκτειν..», δηλαδή, «..όταν μάθεις πως πέθανα, θα
βρεις έναν υγιή σύζυγο να κάνεις γερά παιδιά...».

Η ιστορία επιφυλάσσει δάφνες και ύμνους για τους... 298 Σπαρτιάτες του
Λεωνίδα, αλλά όχι για τους 700 Θεσπιείς του Δημόφιλου. Άγνωστο το
γιατί...

Τα περσικά βέλη “κάλυπταν”
τον ήλιο

Ταινίες, πίνακες, βιβλία στη μνήμη του Λε-
ωνίδα και των ηρωικών στρατιωτών του

Επειδή το αίμα δεν έχει υποκατάστατα & 
η Εθελοντική Αιμοδοσία σώζει ζωές...
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ΕΜΜΑΝουΗλ ΠΕΤρΑΚΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 60 ετών μετά από μακρά μάχη που έδωσε να κρα-
τηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Εμμανουήλ Πετράκης που είχε υπηρετήσει στα
καταστήματα Νέας Φιλαδέλφειας, Κορνάρου, Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και
Χαϊδαρίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
Ελένη και στα παιδιά τους, Γιώργο και Γιάννη, καθώς και στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΪΔΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Πανα-
γιώτης Σαϊδης που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Σερρών, Ρούσβελτ και Ίωνος
Δραγούμη στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στη σύντροφο της ζωής του Κατερίνα και στην κόρη τους, Θωμαΐς,
καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑρΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΧρΗΣΤοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Αριστεί-
δης Χατζηχρήστος που είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Χρυσούπολης Καβάλας.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ευδοξία και
στα παιδιά τους, Χρυσάνθη και Μπαχαρή, καθώς και στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΒΑΣΙλΗΣ ΖορΜΠΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βα-
σίλης Ζορμπάς που είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Πληροφο-
ρικής στον Πειραιά  και στο Κατάστημα Χαλανδρίου. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ ήταν πάντα κοντά στους αγώνες του Συλλό-
γου της Ιονικής για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων. Στα παι-
διά του, τον Κωνσταντίνο και τη Γεωργία, καθώς και στους οικείους του,
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΘΕοΧΑρΗΣ ΒουΤΣΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνάδελφός μας Θεοχάρης Βουτσάς
που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Καβάλας, Λαγκαδά, Ερμού, Ρούσβελτ και
Πύλης Αξιού. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στα παιδιά του
Απόστολο και Δημήτριο, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια.

ΜΙΧΑλΗΣ ΒΙΝΤΖΗλΑΙοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνάδελφός μας Μιχάλης Βιντζηλαίος
που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και ως Δι-
ευθυντής στα Καταστήματα Νέου Ηρακλείου και Αγίας Παρασκευής. Τον διέκρι-
ναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Η ζωή του Μιχάλη ήταν μοιρασμένη
ανάμεσα στον τραπεζικό τομέα και την άλλη μεγάλη του αγάπη, την καλαθο-
σφαίριση, την οποία υπηρέτησε από διάφορες διοικητικές θέσεις ευθύνης, κα-
θόσον υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παράγοντες του αθλήματος. Είχε

διατελέσει επί σειρά ετών παράγοντας του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου, πρόεδρος της
Ε.Σ.Κ.Α. (Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής) και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ε.Ο.Κ. (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης). Στη σύζυγό του Ντάντα και τους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΕλΕΝΗ ΠΕΤρΑΚου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 95 ετών η Ελένη Πετράκου, σύζυγος του αείμνηστου
συναδέλφου μας Γιώργου Πετράκου που είχε υπηρετήσει σε καταστήματα της Πά-
τρας. Την διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Στο γιο της Σωτήρη και τη σύζυγό του
Μίνα, που είναι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας, στον επίσης συνταξιούχο συνάδελφό
μας γιο της Άγγελο και τη σύζυγό του Μαρία, συνταξιούχο συνάδελφό μας από την
Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-
πητήρια.

Δικαστικές αποφάσεις
ΑλΒΑΝοΠουλοΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 5326/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007 και ότι του οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 8.874,63 €
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 600 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠρΕΜΕΤΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρία για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το
ποσό των 37.146,16 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική της δαπάνη 800€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΣυΓΓουΝΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 607/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Χριστίνα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό της Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2009 και ότι
της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
4.754,56 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΜΠΑΚΑΣ  ΠΑυλοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 776/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παύλος έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2009 και ότι του οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 6.575 €
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

λΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 5457/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Κωνσταντίνο για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των
32.050,02€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική του δαπάνη 1.600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΕοΔοΣΙΑΔου ΜΑρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 290/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμη-
ματάρχη Β΄ από 1.1.2007 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες
μισθολογικές διαφορές ποσού 3.822,09 € νομιμοτόκως καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 2.000€ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη συνολική δικαστική της δα-
πάνη 900 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΧουΖουρΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1176/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Σταματίνα έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό της Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2010
και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
ποσού 831,38 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚυρΙΑΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1379/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Κυριακή έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό της Τμηματάρχη Β από 1.1.2010 και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 2.652,40 €
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΠορΤουλΑ-ΠΙΠΙλΙΤΣΗ ΕυΑΝΘΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 348/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευανθία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό της Τμηματάρχη Β από 1.1.2008 και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.163,46 €
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 2.500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 330 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΔοΠουλοΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 878/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό της Τμηματάρχη Β από 1.1.2011 και ότι του οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 27.959,99 €
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΕοφΩΤΙΣΤου  ΕυΘυΜΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1155/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευθυμία έπρεπε να προ-

αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2009 και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.898,18 €
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙου-ΜΗΤροΠουλου  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 565/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007 και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 7.857,55 ευρώ νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 800 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑυρΙΝΙΔου  ΧΑΪΔΩ
Με την υπ΄ αριθμ. 711/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Χάϊδω έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008 και ότι της οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.186,46 € νομιμοτό-
κως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
1.500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
της δαπάνη 900 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

λΑου  ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 3492/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αικατερίνη έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 4.887,62
ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
της βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 550 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΙΚΑ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1449/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2011 και ότι
της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
4.593,75 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧρυΣΙΚοΠουλοΣ  ΧρΗΣΤοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 624/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Χρήστο για αποζημίωση του
άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των
44.426,76€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική του δαπάνη 1.400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΨυΧοΓΙοΠουλοΣ  ΔΗΜΗΤρΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 624/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Δημήτρη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 47.649,60€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.


