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Τ Α Π Ι Λ ΤΤ Α Π Ι Λ Τ -- Α ΤΑ Τ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ! 

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΛΛΕΕΙΙΨΨΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΙΙΣΣ!!   

Η ασφαλιστική ομάδα της ΙΟΝΙΚΗΣ θα κρίνει το μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Η επικουρική μας σύνταξη στο χείλος του ααφφαανν ιι σσμμοούύ !!!

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018
ΑΠΟ

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΣ

• ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΤΑΠΙΛΤΤΑΠΙΛΤ--ΑΤΑΤ
ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΗΗ

ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΑΑΣυνάδελφοι,

Είμαστε βέβαιοι ότι οι περισσότεροι παρακολουθείτε με αγωνία τις

ραγδαίες εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που θα κρίνουν την επιβίωση και

την προοπτική της επικουρικής μας σύνταξης. 

Διανύουμε τις πλέον κρίσιμες και αποφασιστικές στιγμές για την επι-

κουρική μας ασφάλιση. Οι διοικούντες το επικουρικό μας ταμείο που

με τις ολέθριες αποφάσεις και ενέργειές τους το έχουν οδηγήσει στο

χείλος της καταστροφής, μετέρχονται κάθε μέσο προκειμένου αφε-

νός μεν να συνεχίσουν το διαλυτικό τους έργο και αφετέρου δε, να

διασωθούν από τις συνέπειες της επένδυσης των –οριστικά απολε-

σθέντων πλέον-  55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK.

Ωστόσο, η προσπάθειά τους να παραμείνουν στη διοίκηση για να

κατευθύνουν κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις επιδιώξεις και

τα συμφέροντά τους τις εξελίξεις, θα σημάνει τον αποδεκατισμό

της επικουρικής μας σύνταξης, αν δεν σταθούμε εμπόδιο στις επι-

διώξεις τους !

σελίδα 3

Σ Τ Ι ΣΣ Τ Ι Σ 5 / 85 / 8 Θ ΑΘ Α Τ Ο Υ ΣΤ Ο Υ Σ Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ Ο Υ Μ Ε  !Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ Ο Υ Μ Ε  !
- ΘΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ! - - ΘΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ! - ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ !ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ !
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Θ Α  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  Ο Λ Ο Ι  Ε Κ Ε Ι  !  !  !Θ Α  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  Ο Λ Ο Ι  Ε Κ Ε Ι  !  !  !

σελίδα 2

Κυριακή 5/8, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελληνίου, ώρα 9:30 π.μ. 
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ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ… ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ !
Συνάδελφοι, 

Η μείζονος σημασίας απόφαση 2724/2018 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
ουσιαστικά ακύρωσε τελεσίδικα την τροποποίηση του καταστατικού του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ του 2015 έπειτα από τις συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου των
Συνταξιούχων της πρώην Εθνοκάρτας με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, διαμορφώνοντας
πλέον νέο τοπίο στην επικουρική μας ασφάλιση.

Είχαμε την ελπίδα ότι μετά από αυτήν την απόφαση οι διοικούντες το ταμείο που με
τις καταστροφικές επιλογές τους το οδηγούν στη διάλυση, θα είχαν τη στοιχειώδη ευ-
θιξία να παραιτηθούν, ώστε να ενεργοποιηθούν οι συντεταγμένες διαδικασίες για να
αποφασίσουν τα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου για το μέλλον του.

Δυστυχώς, οι αμετανόητοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ βάζοντας “βιτρίνα” τους κκ. Ιωάννη
Κουτσόπουλο (προερχόμενος από την Τράπεζα Κρήτης και προσωπικός φίλος του κ.
Δημήτρη Κίσσα), Γεώργιο Περονικολή (προερχόμενος από την Ιονική Τράπεζα) και τον
κ. Γεώργιο Ρομπάκη (προερχόμενος από την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης), αιτήθηκαν
το διορισμό της ίδιας διοίκησης, με αποτέλεσμα κατ' ουσίαν με την από 12/6/18 από-
φαση χορήγησης προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών κ. Μαρίας Κα-
πέχη να... αυτοδιοριστούν εκ νέου στη διοίκηση του ταμείου, για να συνεχίσουν το
καταστροφικό τους έργο, χωρίς μάλιστα να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση
προς τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του ταμείου.

Μάλιστα, με νέα προσωρινή διαταγή που κατέθεσαν οι ίδιοι, ζήτησαν και πέτυχαν να
τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν στην τροποποίηση του καταστατικού και
επεκτείνουν αυθαίρετα τη δικαιοδοσία τους στη διενέργεια εκλογικών συνελεύσεων
στις 5/8/2018.

Εκτός από το προφανές σε κάθε κοινό νου ατόπημα διορισμού της Γενικής Συνέ-
λευσης που θα κρίνει πιθανώς το μέλλον της επικουρικής μας σύνταξης στις αρχές
Αυγούστου, σε μία συνέχεια της τακτικής τους να αποφασίζουν μεταξύ συγγενών και
φίλων, επιπλέον πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου απόφαση στα σωματειακά
χρονικά με σκοπό να συνεχίσουν την αιχμαλωσία του ταμείου παραμένοντας
γαντζωμένοι στη διοίκησή του, προκειμένου να αποκρούσουν τη μηνυτήρια ανα-
φορά που στρέφεται εις βάρος τους και να μην καταστεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πολιτική
αγωγή στην υπόθεση…

Εν ολίγοις, τοποθετούν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω Εν ολίγοις, τοποθετούν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω 

από τα συμφέροντα των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του!από τα συμφέροντα των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του!

Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς
Η απροθυμία της διοίκησης να συμμορφωθεί με τη νομιμότητα, εξανάγκασε την
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και το Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής, μετά από ομόφωνες
αποφάσεις των Γ.Σ. και Δ.Σ., να καταθέσουν στις 29/6 μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών σε βάρος των μελών της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αποφάσι-
σαν την καταστροφική επένδυση στην ΑΜΚ της ATTICA BANK το Δεκέμβριο του 2015.

Από την πρώτη στιγμή επιχειρήσαμε με κάθε δυνατό μέσο (συνεχή δημοσιεύματα, εξώ-
δικο προς τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, επιστολή-παρέμβαση στον Υφυπουργό κ. Ανα-
στάσιο Πετρόπουλο) να αποτρέψουμε την καταστροφική αυτή επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ.

Δυστυχώς, επαληθευτήκαμε ολοκληρωτικά:

Η ολέθρια επένδυση στην ΑΜΚ της ATTICA BANK “εξαφάνισε” τα 55,5 εκατ.
ευρώ, αφού μετά τη μη συμμετοχή στη φετινή, νέα ΑΜΚ της τράπεζας, η ζημία
πλέον είναι δεδομένη και έχει λογιστικοποιηθεί.

Αφού, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες και εκκλήσεις μας, οι κύριοι διοικούντες το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τοποθέτησαν περίπου το 1/2 των ταμειακών διαθεσίμων του ταμείου σε
μία επισφαλή επένδυση, της οποίας οι καταστροφικές συνέπειες ήταν από πριν δια-
γνώσιμες και άρχισαν αμέσως να γίνονται αντιληπτές, ήμασταν πλέον υποχρεωμένοι
- όχι για λόγους εκδίκησης, αλλά για την προστασία των ασφαλιστικών συμφερόντων
των χιλιάδων εργαζομένων και συνταξιούχων μελών του ταμείου που καταθέτοντας
ανελλιπώς τις εισφορές τους είχαν την προσδοκία να πάρουν μία αξιοπρεπή σύνταξη
- να ζητήσουμε τη διερεύνηση της πιθανότητας απόδοσης ευθυνών σε όσους ζημίω-
σαν το ταμείο μας.

Η  Ε Π Ι ΚΟΥ Ρ Ι Κ Η  Μ Α Σ  Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Η  Σ ΤΟ  Χ Ε Ι ΛΟΣ  ΤΟΥ  ΑΦΑ Ν Ι Σ Μ ΟΥ !  Η  Ε Π Ι ΚΟΥ Ρ Ι Κ Η  Μ Α Σ  Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Η  Σ ΤΟ  Χ Ε Ι ΛΟΣ  ΤΟΥ  ΑΦΑ Ν Ι Σ Μ ΟΥ !  

Στις 5 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα κρίνει

ΟΡΙΣΤΙΚΑ το μέλλον της επικουρικής μας σύνταξης

Μετά από την απόρρριψη της αίτησης αναστολής της Γενικής Συνέλευσης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που κατέθεσαν την Τετάρτη 18/7 σύλλογοι με ασφαλισμένα μέλη στο
ταμείο – η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ο Σύλλογος Εργαζομένων Ιονικής Τράπεζας και οι
Σύλλογοι Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας
Αττικής και Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών - Eurobank, η Γενική Συνέλευση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που θα κρίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ το μέλλον της επικουρικής μας σύνταξης θα διε-
ξαχθεί στις 5/8, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελληνίου, ώρα 9:30 π.μ. 

Δυστυχώς, η πρόεδρος του δικαστηρίου απέτυχε να κατανοήσει την κρισιμότητα των
στιγμών και να εξετάσει στην ουσία την υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που κινδυνεύει άμεσα
με αφανισμό μαζί με την επικουρική σύνταξη των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του. 

Στην Πρόεδρο θέτουμε ένα ερώτημα: Θα όριζε ποτέ ο κλάδος της Γενική Συνέλευση
στις 5 Αυγούστου, πολλώ δε μάλλον αν κινδύνευε η επικουρική τους σύνταξη;;;;
Αν μπορεί, ας μας απαντήσει…

Οι κύριοι της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τα εξαπτέρυγα του εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού, θα προκηρύξουν εκλογές και θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν τις καταστατικές
τροποποιήσεις που είχαν ακυρωθεί με την εφετειακή απόφαση μετά από προσφυγή
του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας και της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι καταστατικές τροποποιήσεις τους επέτρεψαν να προ-
χωρήσουν στις ολέθριες επιλογές της καταβύθισης των συντάξεων, της καταστρο-
φικής επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK που απομείωσε
το ½ του αποθεματικού του ταμείου μας και του αντιδημοκρατικού τρόπου λει-
τουργίας με τις Γ.Σ. δια αντιπροσώπων (σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο!!). 

Αποτέλεσμα των ενεργειών τους, όπως γίνεται αντιληπτό, θα είναι η διάλυση του
ταμείου που θα σημάνει το τέλος της επικουρικής μας σύνταξης!!!

Πάγια θέση του ΣΥΙΛΤΕ και της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ είναι ότι η ένταξή μας στο
ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί τη μοναδική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης της επικου-
ρικής μας σύνταξης. Μάλιστα, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος έχει δημοσίως ξεκαθαρίσει
και προσφάτως ότι σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση των αρμοδίων οργάνων
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, υπάρχει βούληση για άμεση υλοποίηση του
εν λόγω αιτήματος που θα μας εξασφαλίσει μία αξιοπρεπή επικουρική σύνταξη,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ.

Προτεραιότητα όλων των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εργαζομένων
και συνταξιούχων, πρέπει να είναι οι άμεσες ενέργειες προκειμένου να προχωρή-
σουμε στην υλοποίηση της μοναδικής προοπτικής διάσωσης και διασφάλισης της
επικουρικής μας σύνταξης με την υπαγωγή μας στο ΕΤΕΑΕΠ - που είναι και η
πάγια και διαχρονική θέση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Τέλος, επιθυμία όλων είναι να αποκτήσει το ταμείο νέα διοίκηση που θα πραγμα-
τοποιήσει έναν αδιάβλητο έλεγχο της περιόδου απαξίωσης του ταμείου και ανα-
ζήτησης ευθυνών όσων ενδεχομένως με τις πράξεις και τις ενέργειές τους
ζημίωσαν τα συμφέροντά του και κατά συνέπεια των ασφαλισμένων μελών του.

Συνάδελφοι ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 

Οι διοικούντες το ταμείο 

που βεβαίως δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση το σκοπό του ταμείου και τα•
συμφέροντα των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του, αλλά τις επιδιώξεις των
εντολοδόχων τους του εργοδοτικού συνδικαλισμού

που σας εξαπάτησαν με την υποτιθέμενη επιστροφή των εισφορών (μέχρι που•
απεδείχθη «άνθρακες ο θησαυρός»)

που με την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK «εξα-•
φάνισαν» το ½ των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια το επικουρικό μας ταμείο στη διάλυση•

βρίσκονται προ των πυλών για να σας στερήσουν ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

την επικουρική σας σύνταξη στη Γ.Σ. στις 5 Αυγούστου (με τη συνήθη -για αυτούς-

πρακτική της λήψης αποφάσεων μεταξύ συγγενών και φίλων)!!!!

Θ Α  Τ Ο Υ Σ  Τ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ε Ψ Ε Τ Ε ; ; ; ; ;

Συνάδελφε,

��������� Δεν θα αφήσουμε την επικουρική μας σύνταξη να χαθεί χωρίς να αγωνι-
στούμε και σε αυτόν τον αγώνα χρειαζόμαστε τη μαζική και δυναμική υποστήριξή σου!

��������� Είναι η τελευταία ευκαιρία που μας δίνεται για να απομακρυνθεί η κατα-
στροφική διοίκηση που επέφερε ολέθρια αποτελέσματα στο επικουρικό μας ταμείο και
να διενεργηθούν εκλογές για να πάρουμε τη διοίκηση του ταμείου μας στα χέρια μας
για να αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον του και κυρίως να υλοποιήσουμε τον καθο-
λικό στόχο της υπαγωγής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ που αποτελεί τη μοναδική ρεα-
λιστική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης.

��������� Κανείς δε δικαιούται να αδιαφορήσει αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Ο κα-
θένας ας αναλάβει τις ευθύνες του προκειμένου ενωμένοι να διασώσουμε την επικου-
ρική μας σύνταξη! 

��������� Όποιος θέλει να συνεχίσει να λαμβάνει επικουρική σύνταξη, θα πρέπει
να δώσει το παρών! Διαφορετικά αύριο δε θα έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται…

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους Ιονικάριους, από όλη την Ελλάδα,

καθώς και σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου, να δώσουν δυναμικό

παρών στις 5 Αυγούστου 2018, μέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ., στο κλειστό

γυμναστήριο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, Ευελπίδων 2 και

Μαυροματαίων 26, Αθήνα(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτωρίας), για να περι-

φρουρήσουμε τη διαδικασία και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας,

γιατί εμείς που επιθυμούμε την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ είμαστε η πλειοψηφία,

ώστε να μην τους αφήσουμε να λάβουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς! 

ΕΕ σσ ύύ   θθ αα   λλ εε ίί ππ εε ιι ςς ;; ;; ;; ;;

Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια…

Συνάδελφοι, 

Έχουμε απέναντί μας : 

τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

συγκεκριμένες αποφάσεις της Δικαιοσύνης που επιτρέπουν στους διοικούντες

το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο

τον εργοδοτικό συνδικαλισμό της ALPHA BANK και της EUROBANK

τον κ. Κολλάτο και τους συνεργάτες του (που σιωπούν ύποπτα…)

Που επιχειρούν να διαλύσουν την επικουρική μας σύνταξη!
- Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάστασή στα χέρια μας.

- Ήρθε η ώρα να επιλέξετε! 

Ή θα συνταχθείτε με τους καταστροφείς της επικουρικής μας σύνταξης•
Ή θα συμπαραταχθείτε με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και τους υπόλοι-•
πους συλλόγους που ΕΝΩΜΕΝΟΙ δίνουμε τον αγώνα για τη διάσωση
και την κατοχύρωσή της!

Στη Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις 5 Αυγούστου κρίνεται η συνέχιση ύπαρξης της επικουρικής
μας σύνταξης ...

Θ Α  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  Ο Λ Ο Ι  Ε Κ Ε Ι  ! ! !Θ Α  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  Ο Λ Ο Ι  Ε Κ Ε Ι  ! ! !

Κυριακή 5/8 ,  ώρα 9:30 π.μ.  

Κλειστό Γυμναστήριο Πανελληνίου
Γ Ι ΑΓ Ι Α Ν ΑΝ Α Σ Ω Σ Ο Υ Μ ΕΣ Ω Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν  Τ Η Ν  

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Η   Μ Α Σ   Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η  !Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Η   Μ Α Σ   Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η  !
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Τ Α Π Ι Λ ΤΤ Α Π Ι Λ Τ -- Α ΤΑ Τ Η   Ε Π Ο Μ Ε Ν Η   Μ Ε Ρ ΑΗ   Ε Π Ο Μ Ε Ν Η   Μ Ε Ρ Α
Συνάδελφοι, 

Το διορισμένο Προεδρείο κκ. Κίσσας, Πετράκης, Τσιακούλιας, Λάτσης, Ξύστρας κ.λπ.,
υπό την καθοδήγηση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank του κ. Γκιάτη και του
Συλλόγου Εργαζομένων Union Eurobank του κ. Χαρίτου, μεθόδευσε τη διενέργεια εκλο-
γών μαζί με τροποποιήσεις του καταστατικού προκειμένου να πετύχει το στόχο του
ο οποίος από ό,τι φαίνεται δε συνάδει με την εξυπηρέτηση του κύριου σκοπού του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Εκτός εάν πιστεύουν ότι το σκοπό αυτό μπορούν να τον εξυπηρετήσουν
οι ασφαλιστικές εταιρείες… 

Αν δε συμμετέχετε και ελέγξουν τη Γενική Συνέλευση και εν συνεχεία κερδίσουν
τις εκλογές και τροποποιήσουν πάλι το καταστατικό, θα συμβούν τα εξής:

1. Κατώτατη σύνταξη: θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται η εξευτελιστική κατώτατη
σύνταξη των 50 ευρώ και 30 ευρώ για τους δικαιοδόχους, μικτά. 

2. Ανώτατη σύνταξη: Η ανώτατη σύνταξη των 390 ευρώ που χορηγείται από το 2013
θα μειωθεί σταδιακά εντός της επόμενης διετίας στο μισό και δε θα ξεπερνά τα 200
ευρώ. Πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες που περιορίζουν την
ανώτατη σύνταξη σταδιακά κατά 50% λόγω οικονομικής αδυναμίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα Μαΐου είχαν ξαναπάρει απόφαση να ξαναεπενδύ-
σουν στην ATTICA BANK, αλλά μετά την υπ’αριθμ. 13-19/16.05.2018 κοινή επιστολή
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΣΥΙΛΤΕ, δεν το τόλμησαν. Αυτό δείχνει ότι είναι αμε-
τανόητοι και ακολουθούν προσωπικές πολιτικές για να «σώσουν» το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Το
ταμείο «ξεψυχά» και αυτοί συνεχίζουν στον ίδιο αποτυχημένο δρόμο που οδηγεί τον
επικουρικό μας φορέα στον γκρεμό... 

3. Νέα διαγραφή μελών: Βάσει των τροποποιήσεων του καταστατικού που προτείνει
η διορισμένη διοίκηση θα διαγραφούν από μέλη του ταμείου όλοι οι συνταξιούχοι των
οποίων η σύνταξη έχει περιοριστεί στα 50 ευρώ (δηλαδή έχουν εξαντλήσει μέσω των
συντάξεων το ποσό των εισφορών τους).

Όσο η οικονομική κατάσταση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επιδεινώνεται και δεν εντάσσεται στο
ΕΤΕΑΕΠ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθεί στο ΕΤΕΑΕΠ με συντάξεις-φιλοδώ-
ρημα, όπως έγινε και με το ταμείο της «ζάχαρης». Το ταμείο της «ζάχαρης» εντάχθηκε
στο ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) με σύνταξη 20 ευρώ και ελλείψει αποθεματικών έμειναν και
μετά την ένταξή τους με τα 20άρικα. 

4. Οι ατομικές μερίδες των εργαζομένων είναι πλασματικές και γι’ αυτό πολύ
σύντομα ο περιορισμός της επιστρεπτέας ατομικής μερίδας που έχει φτάσει ήδη στο
23% (κατόπιν αναλογιστικής μελέτης και με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) θα κα-
τρακυλήσει στο 50% και πλέον, βάσει των προτεινόμενων καταστατικών τροποποι-
ήσεων. Δηλαδή κανένας δε θα προτιμάει φεύγοντας από την τράπεζα να πάρει τις
εισφορές του γιατί θα είναι σημαντικά απομειωμένες και θα πέφτει αναγκαστικά στη
σύνταξη-φιλοδώρημα.

Αυτό σημαίνει ότι αν δεν κινηθούμε γρήγορα για το ΕΤΕΑΕΠ, θα υποστούμε τις συνέ-
πειες του ταμείου της «ζάχαρης». Δεν θα σωθούν ούτε οι ατομικές εισφορές των ερ-
γαζομένων ούτε οι συντάξεις. 

5. Η διορισμένη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, «χάριν της αλήθειας», με την ανακοίνωσή
της από 19.7.2018 τα έβαλε με το ΕΤΕΑΕΠ και τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Κουτρουμάνη,
άνοιξε το θέμα των προμηθειών της επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA
BANK το Δεκέμβριο του 2015, αλλά δεν ανέφερε τίποτα για το πρόγραμμά της. Δε μας
είπε πού θα καταλήξουν οι συντάξεις, τι θα γίνει με τις εισφορές των εργαζομέ-
νων, ούτε σε ποια ασφαλιστική εταιρεία θα καταλήξει με βάση τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις του καταστατικού το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει απομείνει
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Επίσης, παρέλειψε να μας πει ότι προσφάτως συμφώνησε με το γνωστό προβοκάτορα
του συνδικαλισμού και συνεργάτη του κ. Γκιάτη, τον κ. Κολλάτο, να οδηγηθούν οι
συνταξιούχοι στο ΕΤΕΑΕΠ με τα 50άρικα και με όσα ψίχουλα ακόμα τους ανήκουν και
τα υπόλοιπα που έχουν μείνει από τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη βάσει των
προτεινόμενων τροποποιήσεων να οδηγηθούν σε παρεμφερείς σκοπούς (βλ. ασφαλι-
στικές εταιρείες) για να «διασφαλιστούν» οι εργαζόμενοι. Ευτυχώς που αυτό το σε-
νάριο απορρίπτεται συλλήβδην από το Υπουργείο, το οποίο περιμένει από το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απόφαση καθολικής ένταξής του στο ΕΤΕΑΕΠ.

Το δικό μας Πρόγραμμα είναι ξάστερο & 
εξασφαλίζει ικανοποιητικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ σε όλους

1. Ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ : Η ένταξη θα γίνει με τις διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ, όπως ισχύουν
σήμερα (και όχι με ειδικό καθεστώς), αφού αναπροσαρμόσουμε εφεξής τις συντάξεις
των 50 ευρώ σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΕΠ.

2. Επιστροφή ατομικών εισφορών : Μέχρι την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, όποιος αποχωρεί
από την τράπεζα θα μπορεί αν το επιθυμεί να λαμβάνει ολόκληρο το ποσό των ατο-
μικών του εισφορών χωρίς καμία μείωση. Τα χρήματα θα εξασφαλιστούν άμεσα από
αυτά που οφείλουν οι τράπεζες από ανείσπρακτες οφειλές καθυστερούμενων ασφα-
λιστικών εισφορών και λειτουργικών εξόδων κι εμείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό
μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Σημειωτέον ότι σύμφωνα και με τις διατάξεις του κα-
ταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ του 1991 γινόταν επιστροφή ολόκληρου του ποσού των
ατομικών εισφορών αν το επιθυμούσε μετά την αποχώρησή του ο ασφαλισμένος.

3. Επαναφορά διαγραμμένων μελών : Αφορά τους συνταξιούχους που διαγράφτη-
καν με παρερμηνείες των καταστατικών διατάξεων του ταμείου επειδή τάχα δε θεμε-
λίωσαν δικαίωμα σύνταξης. 

Ε Τ Ε Α Ε Π
Τι ισχύει στο ΕΤΕΑΕΠ (προϋποθέσεις χορήγησης της

σύνταξης, υπολογισμός της σύνταξης, καθορισμός της
σύνταξης, ποσό ανώτατης και κατώτατης σύνταξης)

Δεν ζητάμε ειδικό καθεστώς ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ ούτε χαριστικές ρυθμίσεις. Προς
απόδειξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
(www.ionikienotita.gr στο από 14/12/2017 δημοσίευμα “Ο Σύλλογός μας επανέλαβε
το αίτημα προς τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο για την ένταξη του ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ”) την υπ’αριθμόν 36-66/14.12.2017 σχετική αίτηση του ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ και
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό πρω-
τοκόλλου 2420/14.12.2017 για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ μαζί με την αι-
τιολογική έκθεση και την πρόταση νόμου που μας συνέταξε ο κ. Γ. Κουτρουμάνης. 

Στις ανακαθορισμένες κύριες συντάξεις από 1/1/2019 και στις νέες επικουρικές
συντάξεις βάσει του Νόμου Κατρούγκαλου, όπως θα είναι αυτές του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
δεν θα ισχύουν περιορισμοί ούτε μνημονιακές μειώσεις βάσει των νόμων του
2010, 2011 και του 2012. Ως εκ τούτου οι περιορισμοί των 1.300 ευρώ κ.λπ. που
δεν ισχύουν σήμερα για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δε θα ισχύουν ούτε αύριο μετά την ένταξη
στο ΕΤΕΑΕΠ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 άρθρο 96  ισχύουν για το ΕΤΕΑΕΠ τα
εξής : 

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης •

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ είναι ίδιες με εκείνες
που ισχύουν για τον κύριο Φορέα.

Υπολογισμός της σύνταξης – ποσοστό ανταπόδοσης•

Για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2014 η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή  0,45%
για κάθε έτος ασφάλισης για εισφορές 6% και προσαύξηση 0, 075% για κάθε μονάδα
εισφορών άνω του 6%  . Για τα έτη ασφάλισης που συμπληρώνονται από 1/1/2015
και μετά ο συντελεστής απόδοσης διαμορφώνεται με ένα σύνθετο τρόπο και με βάση
την πορεία βιωσιμότητας του ΕΤΕΑΕΠ . Με βάση την μέχρι τώρα πορεία φαίνεται ότι
ο βασικός συντελεστής απόδοσης, πάντοτε για τα έτη ασφάλισης που συμπληρώ-
νονται από 1/1/2015 και μετά, διαμορφώνεται στο 0,40% από 0,45% για κάθε έτος
ασφάλισης.

Καθορισμός της σύνταξης •

Η επικουρική σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα των δύο επιμέρους τμημάτων ,
δηλαδή από το τμήμα της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι
31/12/2014 και το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015
και μετά.

Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης , λαμβάνονται οι μέσες αποδοχές επί των οποίων
έχουν καταβληθεί εισφορές από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης , ανα-
προσαρμοσμένες με βάση τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ( Δ.Τ.Κ.)

Ποσό ανώτατης σύνταξης•

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο σε σχέση με το ποσό της  επικουρικής σύνταξης. 

Ποσό κατώτατης σύνταξης •

Με το νέο καθεστώς του νόμου 4387/2016 δεν υπάρχει κατώτατο όριο σύνταξης και
το τελικό ποσό διαμορφώνεται με βάση τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Το ΕΤΕΑΕΠ δεν οφείλει σε κανέναν, σε αντίθεση με ό,τι διαδίδει η διορισμένη διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αντιθέτως ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) οφείλει όντως έναν κρατικό προ-
ϋπολογισμό στο ΕΤΕΑΕΠ από τα χρόνια του ΤΕΑΜ, ενώ η σχέση εργαζομένων προς
συνταξιούχους είναι 3 προς 1 και βαίνει βελτιούμενη και θα φτάσει σύντομα στο 5
προς 1.

Η οφειλόμενη επισήμανση
Ο κ. Κίσσας συνεργάζεται σήμερα με αυτούς που την προηγούμενη δεκαετία, λίγο
ακόμα και θα τον έκλειναν άδικα στη φυλακή για «κακοδιαχείριση» στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
ενώ η αλήθεια είναι ότι η διοίκησή τους μαζί με το συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο
αύξησε σημαντικά τα αποθεματικά του ταμείου και με επενδύσεις και με εξορθολογι-
σμό των συντάξεων (ανώτατη σύνταξη 438 ευρώ) και αυτό διαπιστώθηκε και από
την εμπεριστατωμένη έκθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα που είχε οριστεί
από το Δικαστήριο κατόπιν αιτήματος του συναδέλφου Σαράντου Φιλιππόπουλου,
τότε Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων στην ALPHA BANK προερχομένων εκ της
Ιονικής, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ανακριτικής διαδικασίας και έρευνας για την πε-
ρίοδο 2003-2005 ύστερα από μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από το Σύλλογο
Προσωπικού ALPHA BANK του κ. Γκιάτη. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Γκιάτης είχε προβεί
σε διαρκή συκοφαντικά δημοσιεύματα για τα οποία στη συνέχεια υποχρεώθηκε να
καταβάλει από κοινού με άλλους συλλόγους και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τις δικαστικές δαπάνες
όσων είχε μηνύσει και προσβάλει βάναυσα, αφού η Δικαιοσύνη δικαίωσε πλήρως τη
διοίκηση εκείνης της περιόδου.

Ο κ. Κίσσας λόγω της συνεργασίας του αυτής (που ευθύνεται για την επένδυση των
55,5 εκατ. ευρώ) έχει ξεχάσει ότι αυτοί, οι σημερινοί σύντροφοί του και τότε άσπονδοι
εχθροί του, αύξησαν το 2006 (έως το καλοκαίρι του 2012) τις συντάξεις από 438 ευρώ
σε 906 για να πάρουν τις εκλογές (ήταν προσωρινή διοίκηση) και ότι αυτό συνετέλεσε
καθοριστικά ώστε οι συνταξιούχοι που κατέβαλαν εισφορές 55 εκατ. ευρώ να εισπρά-
ξουν τελικά συντάξεις 330 εκατ. ευρώ. Άραγε τι συμβαίνει και ο κ. Κίσσας απέκτησε
τόσο αδύναμη μνήμη; Μήπως το γνωρίζουν οι πρόεδροι των 2 μεγάλων Σωματείων
ο κ. Γκιάτης και ο κ. Χαρίτος; Η υψηλή σύνταξη των 906 ευρώ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξυπη-
ρετούσε και τα σχέδια της ALPHA BANK γιατί αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για
την αποχώρηση των εργαζομένων από την υπηρεσία της.

Συνάδελφοι, βγάλτε τα συμπεράσματά σας!

συνέχεια από σελ. 1
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ : Τι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σημαίνει η υποτιθέμενη 
επιστροφή των εισφορών σας

Προς όλους τους συναδέλφους μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
που ακόμα δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί

Συνάδελφοι,

Στην επικοινωνία και τις συζητήσεις που έχουμε με πολλούς από εσάς, διαπιστώ-
νουμε ότι υφίσταται πλήρης σύγχυση και παρανόηση ορισμένων βασικών παραμέ-
τρων της υπόθεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Κυρίαρχα, επειδή πολλοί συνάδελφοι ασφαλισμένα μέλη που δεν έχετε συνταξιοδο-
τηθεί ακόμα δεν έχετε κατανοήσει τι εννοούν οι αρμόδιοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και ο Σύλ-
λογος Προσωπικού Alpha Bank του κ. Γκιάτη όταν σας τάζουν επιστροφή των
υποτιθέμενων εισφορών σας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

����������Καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου η τράπεζα αποδίδει για
λογαριασμό σας υπέρ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το 4% του μικτού μισθού σας και σας παρακρατά
ακόμα 3% ως ατομική εισφορά, δηλαδή σύνολο εισφοράς υπέρ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εργα-
ζομένου και εργοδότη 7%.

����������Ωστόσο, όταν οι διοικούντες το ταμείο σας «υποσχέθηκαν» την επι-
στροφή των εισφορών σας, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του 2015, εν-
νοούσαν αποκλειστικά και μόνο το 3% της εισφοράς του εργαζομένου,
ανεξάρτητα βέβαια αν παρέλειψαν να σας ενημερώσουν για αυτήν τη «μικρή» λε-
πτομέρεια… Το υπόλοιπο 4% παραμένει στον ασφαλιστικό φορέα.

����������Σαν να μην έφτανε αυτό, με απόφαση που έλαβαν μέσα από τη Γενική
Συνέλευση δια αντιπροσώπων (δε θα τολμούσαν κάτι ανάλογο σε ανοιχτή διαδικα-
σία), μείωσαν ακόμα περισσότερο την επιστροφή των ατομικών σας εισφορών
περίπου κατά το 1/3!! Αλλά και αυτήν τη «λεπτομέρεια» παρέλειψαν να σας τη με-
ταφέρουν…

����������Εν ολίγοις και με ξεκάθαρα και κατανοητά λόγια, σας γνωρίζουμε ότι,
αν τελικά καταφέρουν να περάσουν τις τροποποιήσεις που επιθυμούν και επιλέξετε
να αναλάβετε τις εισφορές σας απεμπολώντας το δικαίωμά σας στη σύνταξη, θα
παίρνετε περίπου τα 2/7 των εισφορών σας που παρακρατήθηκαν υπέρ
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και αυτό το ποσό θα βαίνει συνεχώς μειούμενο!!!

����������Γιατί σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας Γ.Σ. δια αντιπρο-
σώπων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις 2/12/2017, που θέλουν να επαναφέρουν σε ισχύ με
την ψήφο σας μέσω της Γ.Σ. στις 5/8/2018, το ποσοστό που θα σας αποδώσουν
αν επιλέξετε να αναλάβετε τις ατομικές σας εισφορές και να απεμπολήσετε το
δικαίωμά σας στην επικουρική σύνταξη, συνεχώς θα μειώνεται. Όσες αναλογι-
στικές μελέτες και αν κάνουν, δεν πρόκειται να αυξηθεί, αλλά θα μειώνεται συ-
νεχώς!

����������Ο κ. Γκιάτης και οι κύριοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αφενός μεν δε σας εξα-
σφαλίζουν αξιοπρεπή σύνταξη ούτε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ούτε σας εντάσσουν στο
ΕΤΕΑΕΠ και αφετέρου δε, σε περίπτωση που επιλέξετε να πάρετε τις ατομικές
σας εισφορές μόνο και όχι του εργοδότη, σας τιμωρούν αποδίδοντάς τις μει-
ωμένες κατά 1/3! Αυτή η τιμωρία επεβλήθη επί του πραγματικού γεγονότος ότι πε-
ρίπου 8/10 αποχωρούντες ζητούσαν τις εισφορές τους πίσω. Συνάγεται λοιπόν
αβίαστα το συμπέρασμα ότι ούτε αξιοπρεπή σύνταξη θέλουν να σας εξασφαλί-
σουν -πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο με την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ - ούτε και
να σας δώσουν πίσω ακέραιες τις ατομικές σας εισφορές. Επομένως τι ζητάνε;
Να διοικούν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά το δοκούν για να εξυπηρετούν τις επιδιώξεις
τους και όχι τον κύριο σκοπό του ταμείου;

.

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ όρθωσε εμπόδια στην παραπλάνησή σας, απο-
καλύπτοντας τους σχεδιασμούς της καταστροφικής διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέσα
από συνεχή δημοσιεύματα και επιτυγχάνοντας μέσω της προσφυγής στη Δικαιο-
σύνη την ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού του 2015 που με τις δια-
τάξεις του εφαρμόστηκε η μείωση των συντάξεων, η μείωση των επιστρεφόμενων
εισφορών, η ολέθρια επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK, ενώ πα-
ράλληλα παγιώθηκε ο αντιδημοκρατικός τρόπος λειτουργίας μέσω της παγκό-
σμιας πρωτοτυπίας για αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο των Γ.Σ. δια αντιπροσώπων,
προκειμένου να προωθούν τους διαλυτικούς σχεδιασμούς τους και να αποφασίζουν
μεταξύ συγγενών και φίλων!

.

Αυτές ακριβώς τις διατάξεις επιχειρούν να επαναφέρουν
στην Καταστατική και Εκλογική Γενική Συνέλευση

που προκήρυξαν για τις 5 Αυγούστου!
Συνάδελφοι,

Πάγια θέση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ είναι η ένταξή μας στο ΕΤΕΑΕΠ για τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους
εφ’όρου ζωής (μ.ό. σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ για εμάς θα είναι περίπου 400 ευρώ και
κατώτατη σύνταξη θα είναι 150 ευρώ και όχι το «φιλοδώρημα» των 50 ευρώ
που δίνει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ…).

Συνεπώς, εμείς απευθυνόμαστε στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τους ρωτάμε
ευθέως γιατί δεν κάνουν αίτηση να ενταχθούμε στο ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να δια-
σφαλιστεί αξιοπρεπής σύνταξη για όλα τα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου,
συνταξιούχους και εργαζομένους, ιδίως αφού σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ένταξή μας μπορεί να γίνει
άμεσα απλά και μόνο με την αίτηση των αρμοδίων οργάνων του ταμείου!

Αφού λοιπόν ο κ. Γκιάτης και οι εντολοδόχοι του πιστεύουν ότι το ταμείο μας
δεν έχει επαρκές ασφαλιστικό κεφάλαιο ώστε να λαμβάνουν σύνταξη όλα τα ασφα-
λισμένα μέλη του, γιατί δεν προχωρούν τη διαδικασία ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ ώστε
να πάρουμε απρόσκοπτα όλοι τη σύνταξή μας;;;

Τέλος, θέλουμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να σκεφτείτε γιατί ο κ. Γκιά-
της τους προερχόμενους από την Τράπεζα Πίστεως (που όλοι γνωρίζετε την ιδι-
αίτερη μεταχείριση που απολαμβάνουν από τον εν λόγω κύριο…) μερίμνησε και
τους ενέταξε στο ΕΤΕΑΕΠ (όπως ασφαλώς και τον εαυτό του...) για να τους εξα-
σφαλίσει! Για ποιο λόγο,  λοιπόν, δε θεωρεί ως καλύτερη λύση αντίστοιχα την ένταξή
μας στο ΕΤΕΑΕΠ;;;; Τροφή για σκέψη…

Όταν το θέατρο σκιώνθέατρο σκιών σταδιακά αποκαλύ-
πτεται…
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται στον πυρήνα της Ιονικής οι-
κογένειας και αποτελεί τον εκφραστή της συντριπτικής
πλειονότητας των συναδέλφων της Ιονικής. Δυστυχώς
και στο χώρο μας υπάρχουν ορισμένοι που με τη συμπε-
ριφορά και τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της  ερ-
γασιακής και συνδικαλιστικής τους πορείας
εξοβελίστηκαν από τους συναδέλφους και εμείς τους
γνωρίζουμε πολύ καλά…

Ο Σύλλογός μας έχει τονίσει επανειλημμένως εδώ και•
χρόνια και έχει αποκαλύψει με αδιάσειστα ντοκου-
μέντα το σκοτεινό, υπονομευτικό ρόλο του κ. Κολ-
λάτου και των συνεργατών του για τα ασφαλιστικά
μας συμφέροντα. Επειδή, όπως έχουμε τονίσει και
στο παρελθόν, μπορείς να τους ξεγελάς όλους για

λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο
τον καιρό, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το θέατρο
σκιών σταδιακά αποκαλύπτεται… Φαίνεται ότι, έστω
κι αργά, ήρθε η ώρα να αντιληφθούν το ρόλο του
ακόμα και όσοι τα τελευταία χρόνια είχαν κοινή
δράση και πορεία με τον κύριο αυτό υπό την κά-
λυψη της ΟΣΤΟΕ. 
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συνταξι-
ούχων πρώην Εθνοκάρτας αποκαλύπτει τον υπό-
γειο ρόλο του κ. Κολλάτου και την ανίερη
συμπόρευσή του με όσους  αντιπαλεύονται τα
ασφαλιστικά μας συμφέροντα.
Επιπλέον, οι συνάδελφοι που κατήλθαν στις εκλογές•
του Συλλόγου Συνταξιούχων με την παράταξη
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΣΙΛΤΕ» (για
να το κάνουμε πιο ευκρινές στην παράταξη αυτή
συμμετείχαν οι συνάδελφοι Δημήτρης Παναγιώτου,
Γιώργος Πέπας, Γιώργος Τουρβάς κ.ά.) μας απέστει-
λαν μία ανακοίνωση την οποία αναρτήσαμε στην
ιστοσελίδα μας, στην οποία αφού καυτηριάζουν τις
καταστροφικές επιλογές της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ και τις μεθοδεύσεις που μετέρχονται για να μεί-
νουν γαντζωμένοι στη διοίκηση του ταμείου,
καταγγέλλουν και τον κ. Κολλάτο για την προκλη-
τική και βεβαίως ύποπτη αδιαφορία του για το μεί-
ζον θέμα της επικουρικής μας ασφάλισης, που
βεβαίως ντροπιάζει το Σύλλογο Συνταξιούχων. 
Μάλιστα, προτείνουν την άμεση τροποποίηση του
καταστατικού του Συλλόγου, τη θέσπιση της απλής
αναλογικής και τη διενέργεια εκλογών προκειμένου
να επανέλθει η αξιοπιστία στη διοίκησή του. 
Βέβαια, οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται με χρονοκα-
θυστέρηση, γιατί εμείς έχουμε ήδη διατυπώσει την
άποψή μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε
συλλογή των απαιτούμενων υπογραφών για

σύγκληση Γεν. Συνέλευσης του Συλλόγου Συνταξιού-
χων, στην οποία θα κατατεθεί πρόταση για μομφή
και έκπτωση της σημερινής διοίκησης για τη ζημιά
που έχει προκαλέσει στα συμφέροντά μας, ώστε εν
συνεχεία να προχωρήσουμε σε μία αδιάβλητη εκλο-
γική διαδικασία που θα αναδείξει μία διοίκηση με
πρώτο μέλημα την υλοποίηση του μεγάλου οράμα-
τος του συνόλου της Ιονικής οικογένειας για την
ενοποίηση των συλλόγων του χώρου μας. 

Κλείνετε τα αυτιά σας σε προβοκατόρικες ανακοι-
νώσεις και στον ύποπτο ρόλο που διαδραματίζουν
οι συντάκτες τους!
Ο κ. Κολλάτος σας ανακοίνωσε ότι η επιστροφή των
αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ΕΑΣ (Εισφορά Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων) υπέρ ΑΚΑΓΕ από το «κακό» κρα-
τικό, επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ στους βοηθηματούχους του
ΕΤΕΑΕΠ δε σας αφορά, τονίζοντάς σας ότι το «καλό» αυ-
τοδιαχειριζόμενο επικουρικό μας ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν
αποδίδει ΑΚΑΓΕ.
Ξέχασε όμως να σας πει ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασφαλώς και
παρακρατεί ΕΑΣ, την οποία όμως δεν αποδίδει πράγ-
ματι πουθενά, αλλά και ούτε μας την επιστρέφει,
όπως κάνει το κρατικό ΕΤΕΑΕΠ!!!

Τα  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα  δ ι κ ά  σ α ς !

* Ο κύριος αυτός μάλιστα εμφανίζει αυτήν την προβοκα-
τόρικη ανάρτηση με την υπογραφή του Δ.Σ. του Συλλό-
γου Συνταξιούχων. Ουδέποτε ήρθε ποτέ τέτοιο θέμα στο
Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ή εις γνώσιν των συμ-
βούλων της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ». Αλλά βέβαια
δε μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός γιατί αυτός ο τρό-
πος λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται στις περίφημες
«Κολλατιές»…  

Τελικά, συνάδελφοι πρέπει να αναρωτηθείτε αν θέλετε να
πάρετε τα 2/7 των εισφορών που έχουν καταβληθεί υπέρ του
ταμείου για λογαριασμό σας ή να λαμβάνετε απρόσκοπτα
εφ’ όρου ζωής κατά μ. ό. επικουρική σύνταξη 400 ευρώ;;;;

Ρητορικό είναι το ερώτημα, αφού κάθε κοινός νους δε θα
μπει καν σε δίλημμα…

σχόλια που καίνε...


