
ΕνημέρωσηΕνημέρωσησυλλογική

IONIKH ENOTHTA

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Web: http:// www.ionikienotita.gr

KΩΔΙΚΟΣ
01-5411

Αρ. φΥΛΛΟΥ
66

ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ

2018
Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  
Σκέφτομαι πολλές φορές όταν συλλογίζομαι την πολυετή συνδικαλιστική μου πο-
ρεία ως ένα μονοπάτι που ακολούθησα πριν από πολλά χρόνια. Η διαδρομή έχει
μεγάλες προκλήσεις: ανηφοριές και κατηφοριές, στροφές που οδηγούσαν σε πιο
σύντομη και εύκολη διαδρομή, αλλά ενίοτε και σε αδιέξοδα. Σίγουρα, όλα αυτά τα
χρόνια, έχω πάρει και «λάθος στροφές», πάντα όμως αποκλειστικά στα πλαίσια
των προσπαθειών μου για την εξυπηρέτηση των συλλογικών μας συμφερόντων
– γεγονός που πιστεύω ότι έχετε αντιληφθεί και εκτιμήσει οι περισσότεροι. 

Ωστόσο η υπόθεση της Κινέτας δεν ήταν μία από τις λάθος στροφές. Τουναντίον,
μέσα στο κλίμα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που ζήσαμε μετά από το
ξεπούλημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και τις αφόρητες πιέσεις της εργοδοσίας, πι-
στεύω ότι ήταν μία επιβεβλημένη διαδικασία, στην οποία οφείλει την ύπαρξή του
ο Σύλλογός μας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για την προάσπιση των δι-
καιωμάτων μας σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης που απέβησαν ολέθρια
για το εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο. Μία αγοραπωλησία μάλιστα που διε-
νεργήθηκε υπό απόλυτα διαφανείς, αδιάβλητες και νόμιμες διαδικασίες από την
τότε διοίκηση του Συλλόγου. 

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, οφείλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους,
αναλύοντας βήμα-βήμα τις ενέργειές μου στην υπόθεση από κοινού με τον τότε
Γραμματέα του Συλλόγου μας, συνάδελφο Φάνη Κυριόπουλο, ώστε -για πολλοστή
φορά- να επανέλθουν στην τάξη οι συνωμοσιολόγοι και συκοφάντες, όπως τόσες
φορές έχουν πράξει κατά το παρελθόν όταν προσπάθησαν να μου προσάψουν
ανυπόστατες κατηγορίες. 

Βήμα – βήμα η διαδικασία :  
Διαβάστε προσεκτικά και κρίνετε 
Όπως όλοι γνωρίζετε η ιστορική πορεία του Συλλόγου μας απειλήθηκε με τερμα-
τισμό, μετά από τις μαζικές αποχωρήσεις των συναδέλφων μας με τις συνεχείς
διαδικασίες εθελουσίας εξόδου, την οριστική διακοπή εισροής νέων μελών και το
συνεχές φυλλορρόημα των συναδέλφων προς τον εργοδοτικό Σύλλογο Προσω-
πικού Alpha Bank, κάτω από τις αφόρητες πιέσεις και τους εκβιασμούς που δέ-
χονταν σε καθημερινό επίπεδο. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου λόγω των διαρκώς μειού-
μενων εισφορών. Το 2009 πλέον έπρεπε να παρθούν άμεσα μέτρα για την επι-
βίωσή του. 

Μετά από ώριμη σκέψη, διεξοδική ανάλυση των επιλογών και ψύχραιμη προ-
σέγγιση, το Σώμα των μελών του Συλλόγου αποφάσισε στη Γενική Συνέλευση της
22/7/2009 ότι ο μοναδικός τρόπος να βγούμε από το αδιέξοδο ήταν η πώληση
του ακίνητου οικοπέδου στην Κινέτα που είχε αποκτήσει ο Σύλλογός μας το
1963 με δωρεά της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, το οποίο ουσιαστικά δεν απέδιδε οικο-
νομικά ούτε και προσφέρετο για καμία χρήση για το Σωματείο. 

Πράγματι, η τότε διοίκηση (στην οποία είχα την τιμή να κατέχω το αξίωμα του Προ-
έδρου) προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία πώλησης, με γνώμονα αφενός μεν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το
Σύλλογο και τους συναδέλφους και αφετέρου δε, τη διενέργεια μίας απόλυτα νό-
μιμης και διαυγούς διαδικασίας, όπως εξ άλλου ήταν η επιθυμία των μελών μας. 

Αρχικά απευθυνθήκαμε στη θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank “Alpha Αστικά
Ακίνητα” προκειμένου να πάρουμε εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και στις
15/7/2010 η εταιρεία μας απέστειλε εκτίμηση αξίας 865.000 ευρώ και μάλιστα
με δυνατότητα κατάτμησης, λόγω του σχήματος του οικοπέδου. Επιπλέον, απευ-
θυνθήκαμε στη μεσιτική εταιρεία “Search n’ Find” που μας έδωσε εκτίμηση
της αξίας του οικοπέδου ύψους 800.766 ευρώ. 

Εν συνεχεία, ο Σύλλογός μας δημοσίευσε αγγελία της πώλησης του οικοπέδου στις
εφημερίδες μεγαλύτερης κυκλοφορίας, σε εφημερίδα αγγελιών και σε ιστοσελίδες
real estate. Στους όρους πώλησης του ακινήτου αναφερόταν ρητά: τα συμβολαι-
ογραφικά και λοιπά διαδικαστικά έξοδα θα βάρυναν τον αγοραστή, ενώ οι ενδια-
φερόμενοι όφειλαν να ελέγξουν τη νομική, πραγματική, πολεοδομική κατάσταση
του ακινήτου, χωρίς ευθύνη του Συλλόγου μας, προκειμένου να αποφευχθούν πε-
ριττά έξοδα από την πλευρά μας. 

Ο πρώτος διαγωνισμός απέβη άκαρπος. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν 4 αγο-
ραστές, δεν πλησίασε κανένας την τιμή εκτίμησης. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε δεύτερο διαγωνισμό, όπου πλειοδότης αναδείχθηκε
ο μηχανικός κ. Δημήτρης Παπαελευθερίου. Στις 4/2/2011 μας επιβεβαίωσε το
ενδιαφέρον του και ζήτησε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διαπραγματευτεί
τη συμμετοχή στην αγορά και άλλων αγοραστών, προκειμένου από κοινού να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στο υψηλό τίμημα που ζητούσε ο Σύλλογός μας. 

Οι ενέργειες καρποφόρησαν και πλέον είχαμε φτάσει στην τελική φάση της πώ-
λησης. Ακριβώς όμως επειδή είχαμε δεσμευθεί ως διοίκηση για την απόλυτη δια-
φάνεια της διαδικασίας και θέλαμε να παραμείνουμε πιστοί στις επιθυμίες των
συναδέλφων, όπως είχαν εκφραστεί στην από 22/7/2009 Γ.Σ., πριν προβούμε στη
σύναψη των συμβολαίων, ζητήσαμε από την εταιρεία “Alpha Αστικά Ακίνητα”

Σημείωμα εκδότη

σελίδα 9

Υ π ό θ ε σ η  Κ ι ν έ τ α ς  :  Υ π ό θ ε σ η  Κ ι ν έ τ α ς  :  
Όλη η αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος

σελίδα 2

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων της
Ιονικής κατέθεσαν πρόταση Νόμου για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ προς το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μόνη λύση η ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΤΑΞΗ 
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ !

Απορρίπτουμε την ένταξη μόνο των συνταξιούχων με τα...
ψίχουλα και τα 50άρικα χωρίς αναπροσαρμογή των συντά-
ξεων με τις διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ, που προωθούν Γκιάτης,
Κολλάτος και ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

Χρήσιμες πληροφορίες και Παραδείγματα για
τη διαμόρφωση των συντάξεων σε περίπτωση
ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΝΝ ΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΟΟΥΥΝΝ  
ΑΑΝΝΥΥΠΠΑΑΡΡΚΚΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  !! !! !!

ΔΕN ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ !

Υ πο γ ρ ά ψ τ ε  Α Μ Ε Σ Α  τ η ν  Α ί τ η σ η  Υ πο γ ρ ά ψ τ ε  Α Μ Ε Σ Α  τ η ν  Α ί τ η σ η  
Σύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤΣύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

για την ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠγια την ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠ
Ενωμένοι θα επαναφέρουμε τη Νομιμότητα 

& την Ομαλότητα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ε Ρ Χ ΕΤ A I
Κ Ο Ν ΤΑΚ Ο Ν ΤΑ Σ Α ΣΣ Α Σ !!

σελίδες 10 - 11

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΓΙΑ Σ ΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σ ΑΣ 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ω Σ  Ο Ρ Ι Ο Υ   Η Λ Ι Κ Ι Α ΣΑ Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ω Σ  Ο Ρ Ι Ο Υ   Η Λ Ι Κ Ι Α Σ Σ Ε   Ο Λ Η   Τ Η Ν   Ε Λ Λ Α Δ Α !Σ Ε   ΟΛ Η   Τ Η Ν   Ε Λ Λ Α Δ Α !
σελίδες 6-8

Κάρτα Υγείας
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Συνέχεια από σελ. 1

επικαιροποίηση της γνωμοδότησης που μας είχαν παραδώσει περίπου πριν από ένα
χρόνο, γνωστοποιώντας τους ότι είχε βρεθεί αγοραστής. Στις 25/7/2011 απάντησαν
με επιστολή τους ότι ίσχυε η προηγούμενη γνωμοδότηση, αλλά για μία σειρά λόγων
(οικονομική κρίση, πτώση τιμών, μείωση αγοραστικού ενδιαφέροντος, κρίση στην
αγορά των ακινήτων κ.λπ.) η προηγούμενη εκτίμηση έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψη μει-
ούμενη κατά 10%, δηλαδή η νέα εκτίμηση κυμαινόταν περίπου στα 780.000 ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι η προσφορά που είχαμε από τον κ. Παπαελευθερίου ήταν εντός του
πλαισίου εκτίμησης και μάλιστα λίγο μεγαλύτερη από την τελευταία γνωμοδότηση της
εταιρείας, την οποία υπέγραφαν δύο λειτουργοί της τράπεζας για την εταιρεία “Alpha
Αστικά Ακίνητα”. 

Πλέον θεωρήσαμε ότι είχαμε καλυφθεί σε όλα τα επίπεδα (τυπικά, αλλά και ηθικά) νο-
μιμοποίησης της πώλησης που επρόκειτο να δώσει ανάσα ζωής στο Σύλλογό μας.

Σε αυτό το σημείο, ξεκινά το θέατρο του παραλόγου...
Την περίοδο εκείνη είχαν την αφετηρία τους οι συντονισμένες προσπάθειες για την ακύ-
ρωση της διαδικασίας που έγιναν από διάφορους “καλοθελητές” που δήθεν κό-
πτονται για το συμφέρον των συναδέλφων, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη τους
επιδίωξη ήταν να αφαιρέσουν την οικονομική αυτοτέλεια από το Σύλλογό μας, το μο-
ναδικό θεματοφύλακα των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ιονικάριων που
συνεχίζει απτόητος να βάζει τροχοπέδη στα σχέδια εργασιακής και ασφαλιστικής
εξόντωσης των συναδέλφων της Ιονικής.

Καθώς ο Σύλλογος προχώρησε για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες πώλησης του ακι-
νήτου, έλαβε εξώδικο στις 5/8/2011 από το Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank του κ.
Γκιάτη στο οποίο -άκουσον άκουσον- εξέφραζε τη διαφωνία του (λες και του έπεφτε
λόγος!) για την πώληση του οικοπέδου!

Αμέσως καταλάβαμε πόσο πολύ ενοχλήθηκαν ο κ. Γκιάτης και η Τράπεζα, διότι με την
πώληση του οικοπέδου ο αγωνιστικός Σύλλογος της Ιονικής θα έπαιρνε βαθιά ανάσα
ζωής και θα συνέχιζε τη δράση του. 

Από τη στιγμή που και οι νομικοί μας σύμβουλοι μας διαβεβαίωσαν ότι δεν είχε κανένα
έννομο συμφέρον στην πώληση του οικοπέδου μας, προχωρήσαμε τις διαδικασίες.

Στις 17/8/2011 και χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα του Συλλόγου μας, έφτασε στα γρα-
φεία μας επανέλεγχος της εταιρείας Αστικά Ακίνητα για το ακίνητό μας και μάλιστα...
δωρεάν (σε αντίθεση βέβαια με τις προηγούμενες εκτιμήσεις που συνοδεύονταν από
τις αντίστοιχες χρεώσεις)! Σε αυτήν, λοιπόν, την εκτίμηση -την οποία σημειωτέον υπέ-
γραφαν τα ίδια στελέχη που πριν από περίπου 20 μέρες μας είχαν παραδώσει μει-
ωμένη εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου κατά 10% από την πρώτη εκτίμηση -
ανέβαζαν την αξία του ακινήτου σε 1.130.000 ευρώ, με προφανή σκοπό να αποτρέψουν
την πώλησή του! Μάλιστα, στην εν λόγω έκθεση γινόταν λόγος για περισσότερες των
δύο κατατμήσεων, με συνενώσεις όμορων οικοπέδων κ.λπ.. Όλα αυτά ενώ, όπως όλοι
γνωρίζετε, εξελισσόταν και βάθαινε η κρίση συμπαρασύροντας στον κατήφορο και τις
τιμές των ακινήτων...

Ήταν ηλίου φαεινότερον βέβαια ότι όλα τα παραπάνω ήταν μία ωμή παρέμβαση της
τράπεζας, ώστε ο Σύλλογός μας να μην πουλούσε το ακίνητο και να έφτανε σε οικονο-
μικό αδιέξοδο.

Αφού οι μεθοδεύσεις της Τράπεζας είχαν καταστεί πλέον προφανείς, δεν είχαμε άλλη
επιλογή από την προσφυγή στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, του οποίου η εκτίμηση που
μας παραδόθηκε στις 14/9/2011 ήταν παρόμοια (± 852.000 ευρώ) με τις αρχικές εκτι-
μήσεις της Εταιρείας Αστικών Ακινήτων και της ιδιωτικής εταιρείας. Επομένως και αφού
είχαμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για την ορθολογική εκτίμηση του ακινήτου,
αποδεχθήκαμε πλέον και τυπικά την υψηλότερη προσφορά που είχαμε στα χέρια μας,
ύψους 820.000 ευρώ από τον κ. Παπαελευθερίου και τους συνεργάτες του, με το Δ.Σ.
να παρέχει εξουσιοδότηση σε μένα και το συνάδελφο Φάνη Κυριόπουλο να υπογρά-
ψουμε τα συμβόλαια πώλησης.

Στις 29/9/2011, ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας, υπογράψαμε τρεις συμ-
βολαιογραφικές πράξεις που αφορούσαν την πώληση του συνόλου του ακινήτου
του Συλλόγου στην Κινέτα (και στις τρεις με ορθώς καταγεγραμμένη τη μετέπειτα
επίμαχη διάσταση επί της οδού Γερανίων και φυσικά όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις
του οικοπέδου και με χρήση σωστού τοπογραφικού του Ιουλίου 2011 καταρτισμένο
και υπογεγραμμένο από το μηχανικό κ. Παπαελευθερίου). 
Ουσιαστικά, από αυτό το σημείο, μετά τη σύναψη και υπογραφή των καθόλα νό-
μιμων συμβολαιογραφικών πράξεων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα με τους αγο-
ραστές και την κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό του Συλλόγου στις
30/9/2011, η εμπλοκή του Συλλόγου μας στη διαδικασία της αγοραπωλησίας είχε
ολοκληρωθεί με καθόλα αδιάβλητο και διαφανή τρόπο. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ό,τι και αν συνέβη από αυτό το σημείο και έπειτα μεταξύ των αγοραστών δεν ενδιέφερε
το Σύλλογό μας και ούτε κανείς από τη διοίκηση ήρθε σε επαφή με κάποιον από αυτούς,
μέχρι το Δεκέμβριο του 2011.

Τότε, ενημερωθήκαμε από τον κ. Παπαελευθερίου ότι κατόπιν αίτησης του ιδιο-
κτήτη όμορου οικοπέδου κ. Μιχαήλ Πηγάκη (πατέρας των μηνυτριών στην υπό-
θεση), υφίστατο από το 1997 μία διορθωτική πράξη εφαρμογής, η οποία όμως
ουδέποτε είχε κοινοποιηθεί στο Σύλλογό μας, όπως διαπιστώθηκε μετά και από
σχετική έρευνα. 
Παρ’όλα αυτά, καθ’ υπόδειξιν και του νομικού μας συμβούλου, έπρεπε να συνυπο-
γράψουμε την προσθήκη της πράξης εφαρμογής (η οποία αφορούσε καθαρά την επι-
φάνειά του), εφόσον αυτή προέκυψε από την Πολεοδομία, καθόσον επρόκειτο για μία
καθόλα τυπική διαδικασία που μάλιστα σύμφωνα με το νομικό μας σύμβουλο δεν
έχρηζε καν της παρουσίας του.

Στο διορθωτικό λοιπόν αυτό συμβόλαιο, όπως παραδέχθηκε και ο αγοραστής και
συντάξας του Τοπογραφικού, μηχανικός κ. Παπαελευθερίου, αποτυπώθηκε εσφαλ-
μένα η διάσταση της μίας πλευράς του οικοπέδου, που όπως αποδείχθηκε επηρέαζε
την αρτιότητα του ενός τμήματος.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ασφαλώς τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος Κυριόπουλος
που ήμασταν εξουσιοδοτημένοι με την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πρά-
ξεων, είχαμε πλήρη άγνοια για αυτό το σφάλμα, αφού επικεντρωθήκαμε στο κομ-
μάτι της διόρθωσης από την πράξη εφαρμογής και καθόσον θεωρήσαμε, όπως ήταν
λογικό, ότι το υπόλοιπο μέρος αφορούσε τα αρχικά συμβόλαια που είχαν υπογρα-
φεί με τις σωστές διαστάσεις.
Να τονίσω εξ άλλου σε αυτό το σημείο ότι ο Σύλλογός μας δεν είχε κανένα όφελος να
προβεί σε οποιαδήποτε μη νόμιμη πράξη, αφού είχε ήδη πωλήσει το ακίνητο από το
Σεπτέμβριο του 2011 και είχε εξοφληθεί για όλο το τίμημα. Αν μάλιστα δεν είχε προκύψει
η πράξη εφαρμογής από τον πατέρα των μηνυτριών κ. Πηγάκη*, δε θα είχε ασχοληθεί
ποτέ ξανά με την εν λόγω πώληση και τα συμβόλαιά της, καθόσον όπως προανέφερα,
τα συμβόλαια πώλησης που έγιναν στις 29/9/11 ήταν καθόλα νόμιμα και αδιά-
βλητα, όπως έχει κρίνει και η ελληνική δικαιοσύνη. 
Επιπλέον, όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα της εσφαλμένης αποτύπωσης της διά-

στασης από τους αγοραστές, μας ενημέρωσαν και προστρέξαμε αμέσως, απαι-
τώντας να διορθωθεί, όπως κι έγινε (σημειωτέον ότι αυτό συνέβη πριν ακόμα οι ιδιο-
κτήτριες του όμορου οικοπέδου αδερφές Πηγάκη καταθέσουν μήνυση). 

*Σημειώστε δε, ότι ο πατέρας των μηνυτριών επί σειρά ετών κατέβαλε προσπάθειες να
μας πείσει να του πουλήσουμε το ακίνητο έναντι εξευτελιστικού τιμήματος, κάτι που
βέβαια δε δεχτήκαμε ποτέ και σίγουρα συνετέλεσε στο να έχουν μένος προς το Σύλλογό
μας οι μηνύτριες...

Συνάδελφοι,  

Όπως αντιλαμβάνεστε, προσωπικά εγώ και ο τότε γραμματέας συνάδελφος Φάνης Κυ-
ριόπουλος ενεργήσαμε με καλή πίστη στο πλαίσιο των εντολών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησία με
διαφανείς όρους σε μία απόλυτα αδιάβλητη διαδικασία. Ωστόσο, ως τραπεζικοί υπάλ-
ληλοι, όπως είναι φυσικό, δε διαθέτουμε εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις πολεο-
δομικές πράξεις και τις πράξεις αρτιότητας των οικοπέδων, ιδιαίτερα δε όταν μας
διαβεβαίωναν όλοι οι εξειδικευμένοι εμπλεκόμενοι για τη νομιμότητα των πράξεων (που
πράγματι μέχρι και την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας όλα έγιναν με καθόλα νόμιμο
τρόπο και δίχως καμία απολύτως παράλειψη σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι
εκείνο το σημείο). 

Στα στοιχεία που έδωσαν έμφαση τα τότε μέλη του Δ.Σ. ήταν να προχωρήσουν με νό-
μιμο τρόπο οι διαδικασίες και η τιμή πώλησης να ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί τα
συμφέροντα του Συλλόγου. Θεωρώ ότι πετύχαμε και στους δύο στόχους μας, αφού η
διαδικασία της αγοραπωλησίας μέχρι την καταβολή των χρημάτων ήταν αψεγάδιαστη
και επιπλέον η τιμή στην οποία πωλήθηκε το ακίνητο ήταν ουσιαστικά πάνω και από
τις προσδοκίες μας, λαμβανομένης μάλιστα υπ’ όψη της κρίσης που ήδη είχε αρχίσει
να σαρώνει τα πάντα, συμπαρασύροντας και τις τιμές των ακινήτων. 

Συνεπώς θεωρώ ότι ενεργήσαμε με σύνεση και προνοητικότητα, καθόσον είναι δεδο-
μένο ότι η σημερινή αξία του οικοπέδου θα ήταν κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χα-
μηλότερη και επομένως η πώλησή του αποτέλεσε μία μεγάλη επιτυχία εκείνης της
διοίκησης, αφού έδωσε ζωή στο Σύλλογό μας και συνέβαλε αποφασιστικά στη συνδι-
καλιστική επιβίωση του χώρου της Ιονικής, σε μία εποχή που ο Σύλλογός μας είχε
εξαντληθεί οικονομικά από τους πολυετείς δικαστικούς αγώνες και τις μεγάλες νίκες σε
βάρος της Τράπεζας, δίνοντάς μας τα απαραίτητα οικονομικά εφόδια για να συνεχί-
σουμε απτόητοι να στηρίζουμε τους συναδέλφους μας.

Η πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου
Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 14/6/18 έλαβε χώρα η καταληκτική συνε-
δρίαση της εκδίκασης της μήνυσης εναντίον των αγοραστών του οικοπέδου της Κινέτας
που είχε πουλήσει ο Σύλλογος Εργαζομένων το 2011 και εναντίον μου ως τότε Προ-
έδρου και του τότε Γεν. Γραμματέα Φάνη Κυριόπουλου. Τη μήνυση είχαν υποβάλει οι
ιδιοκτήτριες όμορου ακινήτου, κκ. Μαρία και Χριστίνα Πηγάκη.

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, ο Εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση των στελεχών
του Συλλόγου μας. Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν δέχθηκε την πρόταση του Εισαγγελέα
και εν τέλει επέβαλε μεγαλύτερες ποινές στους κατηγορούμενους αγοραστές (από 12
έως 16 μήνες), ενώ σε μένα και στο συνάδελφο Φάνη Κυριόπουλο επέβαλε ποινή 8
μηνών. Ασκήσαμε έφεση στην απόφαση, εκφράζοντας τη βεβαιότητά μας για την
τελική δικαίωσή μας και την αποκατάσταση της αλήθειας.

- Το κατηγορητήριο εναντίον μου και του συνάδελφου Κυριόπουλου αφορούσε τη
διάσταση του μήκους σε μία πλευρά τμήματος του οικοπέδου σε μεταγενέστερο της
πώλησης από τον Σύλλογο διορθωτικό συμβόλαιο, που κληθήκαμε να υπογράψουμε
επειδή στα αρχικά συμβόλαια δεν είχε ληφθεί υπόψη διορθωτική πράξη της πράξης
εφαρμογής που άλλαζε την επιφάνεια του οικοπέδου και η οποία ουδέποτε κοινο-
ποιήθηκε στον Σύλλογο. Στο διορθωτικό αυτό συμβόλαιο αποτυπώθηκε-όπως πα-
ραδέχθηκε ο αγοραστής και συντάξας του τοπογραφικού Μηχανικός κ. Δ.
Παπαλευθερίου- σφάλμα στη διάσταση της μιας πλευράς του οικοπέδου που επηρέ-
αζε την αρτιότητα του ενός τμήματος.

- Ασφαλώς εμείς δε γνωρίζαμε το σφάλμα αυτό, αφού σε όλα τα αρχικά συμβό-
λαια που υπέγραψαν οι διαστάσεις που δηλώθηκαν ήταν απολύτως σωστές.
- Να σημειωθεί ότι η κατηγορία κατά των στελεχών του Συλλόγου μας σε καμία
περίπτωση δεν αφορούσε, ούτε τη διαδικασία πώλησης του οικοπέδου, που παν-
θομολογουμένως έγινε με απόλυτη τυπικότητα, νομιμότητα και διαφάνεια, ούτε
το αν η πώληση του οικοπέδου ήταν νόμιμη και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα
του Συλλόγου μας, κάτι που όλοι σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι ίσχυε απόλυτα.
- Τα ζητήματα που έχουν φτάσει στα δικαστήρια αφορούν τις πολεοδομικές παρα-
μέτρους της πώλησης του οικοπέδου και της κατάτμησής του.

- Σε σχέση δε με το συγκεκριμένο τμήμα του οικοπέδου που απασχόλησε το ποι-
νικό δικαστήριο, σας υπενθυμίζουμε ότι το αστικό δικαστήριο έχει κρίνει την κα-
τάτμησή του νόμιμη. Στη συγκεκριμένη εκδίκαση στο αστικό δικαστήριο είχαν
παρέμβει υπέρ των αντιδίκων τόσο ο κ. Κολλάτος όσο και ο κ. Γκιάτης, αλλά το
Δικαστήριο τους απέβαλε ως μη έχοντες έννομο συμφέρον...
- Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της μήνυσης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών έδιναν το παρών οι κκ. Κολλάτος, Βέργος και Καραδελή, συμπαραστεκόμενοι
στις μηνύτριες κκ. Χριστίνα και Μαρία Πηγάκη. Δυστυχώς, έχουν φτάσει στο έσχατο
σημείο να ταυτίζονται με τα συμφέροντα ιδιωτών, στρεφόμενοι στην ουσία κατά των
συμφερόντων του Συλλόγου μας! Προσπαθούν οι διάφοροι καλοθελητές ουσιαστικά
να ρίξουν λάσπη σε μία απολύτως καθαρή και ακέραια διαδικασία που υπήρξε ιδιαί-
τερα επωφελής για τους συναδέλφους μας σε μία κρίσιμη στιγμή για το Σύλλογό μας.

Το πόσο σημαντική ήταν για τα συμφέροντα των προερχομένων από την Ιονική η
πώληση του οικοπέδου της Κινέτας στην οποία προχώρησε το 2011 ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων με το υψηλότατο τίμημα των 820.000 ευρώ (πολλαπλάσια της αξίας του
ακινήτου μας), δίνοντας ανάσα ζωής στο συνδικαλιστική εκπροσώπηση των Ιονι-
κάριων, έχει κριθεί πλέον στη συνείδηση των συναδέλφων μας από την αποτελε-
σματικότητα του ΣΥΙΛΤΕ και της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, από τις χιλιάδες αποφάσεις
υπέρ των συναδέλφων μας και τις σημαντικές επιτυχίες στα εργασιακά και ασφα-
λιστικά μας ζητήματα. Κάθε συνάδελφος μπορεί να καταλάβει ποιοι ταυτίζονται
με τα συμφέροντα των Ιονικάριων και ποιοι αρέσκονται να εναντιώνονται σε
αυτά! 

Και να είστε σίγουροι ότι πέρα και πάνω από τα πρόσωπα...

Ο  Σ ύ λ λ ο γ ό ς  μ α ς  θ α  σ υ ν ε χ ί σ ε ι  τ η ν  π ο ρ ε ί α  τ ο υ ,  
θ α  σ υ ν ε χ ί σ ε ι  ν α  α γ ω ν ί ζ ε τ α ι ,  ν α  μ ά χ ε τ α ι ,  ν α  κ ε ρ δ ί ζ ε ι !

Σ α ρ ά ν τ ο ς Φ ι λ ι π π ό π ο υ λ ο ς
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α μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων που έχουν εκλεγεί με την παράταξη
“ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δέχονται αφόρητες πιέσεις

από συνταξιούχους συναδέλφους μας για την τύχη των “αγωγών” για τη διεκδίκηση
και απόδοση του πλαφόν του εφάπαξ βοηθήματος που είχε κριθεί αντισυνταγματικό με
απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου το 2004. Οι αγωγές αυτές είχαν ξεκινήσει με προ-
τροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων την περίοδο που είχαν την ευθύνη του Συλλόγου οι
κκ. Ντίνος και Βέργος. Μάλιστα, οι συνάδελφοι, καθ' υπόδειξη τότε των κκ. Ντίνου και
Βέργου, είχαν αναθέσει την υπόθεση στο νομικό τους συνεργάτη κ. Γεώργιο Πολίτη, κα-
ταβάλλοντας 400 ευρώ έκαστος με τη μεσολάβηση του Συλλόγου, προκειμένου με τη
διαδικασία των ομαδικών αγωγών να επιτύχουν την απόδοση της διαφοράς του εφά-
παξ που τους αναλογούσε από την άρση του πλαφόν. Βέβαια, έκτοτε οι ενδιαφερόμενοι
συνταξιούχοι δεν είχαν ουδεμία πληροφόρηση για την τύχη των αγωγών τους... Αντί-
θετα, όσοι συνάδελφοι είχαν κινήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση με τους νομικούς συ-
νεργάτες του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής την
περίοδο εκείνη, δικαιώθηκαν και όλοι έλαβαν τις διαφορές
που τους αναλογούσαν, χωρίς κανένα πρόβλημα, εδώ και
πολλά χρόνια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν την υπόθεση έχει επιδείξει ο
πάντα συνεπής συνάδελφός μας από την Κέρκυρα, Γιάννης
Μπάνος, ο οποίος με συνεχή ερωτήματα προς τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων που έχουν εκλεγεί με το ψη-
φοδέλτιο της παράταξης “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, δε σταμάτησε
όλο αυτό το διάστημα να ενδιαφέρεται για την πορεία των
αγωγών, αναδεικνύοντας τις τεράστιες ευθύνες τόσο της δι-
οίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων όσο και του δικηγόρου κ. Πολίτη.

Τα μέλη της παράταξης “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων επα-
νειλημμένως είχαν ζητήσει πληροφόρηση για την πορεία αυτών των αγωγών τόσο από
τον κ. Βέργο που είχε ευθύς εξ αρχής την ευθύνη, όσο και από το νυν συνεργάτη του κ.
Κολλάτο. Στις συνεχείς εκκλήσεις για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υπόθεσης οι
κύριοι αυτοί δεν είχαν δώσει ποτέ καμία ουσιαστική απάντηση. Ούτε και κάλεσαν ποτέ
το δικηγόρο κ. Πολίτη, ως όφειλαν και όπως τα μέλη του Δ.Σ. της παράταξης “ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ” τους ζητούσαν, να παρουσιαστεί και να ενημερώσει υπεύθυνα το Δ.Σ..

Το σίριαλ της κοροϊδίας συνεχίζεται
Και έξαφνα, σε πρόσφατο τεύχος της εφημερίδας “Ο Συνταξιούχος της Ιονικής” (Φύλλο
82, Μάρτιος – Απρίλιος 2018), διαβάζουμε για την επίσπευση προσδιορισμού νέων αγω-
γών και μάλιστα ότι έγινε αίτηση προτίμησης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από
το νομικό τους σύμβουλο κ. Γεώργιο Πολίτη για να επαναφέρουν τις αρχικές αγωγές
συμπλήρωσης του εφάπαξ και να τις επαναπροσδιορίσουν.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας τηλεφωνείτε και μας ρωτάτε περί τίνος πρόκειται, σας
ενημερώνουμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό να “περηφανεύονται”/κομπάζουν/
πανηγυρίζουν για την προσπάθειά τους και να σημειώνουν ότι οι προηγούμενες ασκη-
θείσες αγωγές το 2008 απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, χωρίς όμως να τους ανα-
φέρουν.
Eνδεικτικά δύο αποφάσεις των αγωγών (αρ. Κατάθεσης 12409/2009 και αρ. Κατάθεσης
38752/2008), αναφέρουν ρητά ότι οι αγωγές απορρίφθηκαν διότι κατά τη συζήτηση
των υποθέσεων οι συνάδελφοί μας δεν εκπροσωπήθηκαν από κανέναν! Ούτε αντί-
στοιχα είχαν ενημερωθεί, ώστε να εμφανιστούν τουλάχιστον αυτοπροσώπως και να δη-
λώσουν ότι εγκρίνουν την άσκηση της αγωγής. Συνέπεια, λοιπόν, ήταν η απόρριψη των
αγωγών ως απαράδεκτων, λόγω έλλειψης νομιμοποίησης του υπογράφοντος την αγωγή
δικηγόρου, εξέλιξη για την οποία οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι δεν ενημερώθηκαν
ποτέ! Και αν, μάλιστα, τα εκλεγμένα μέλη της παράταξης “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” στο Δ.Σ.

του Συλλόγου Συνταξιούχων δεν είχαν ασκήσει πιέσεις, το θέμα θα είχε “κουκουλω-
θεί”.

Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο οι συνάδελφοί μας δεν εκπρο-
σωπήθηκαν από τον υπογράφοντα δικηγόρο για την εκδίκαση των αγωγών που
είχαν ασκηθεί μέσω του Συλλόγου και μάλιστα από δικηγόρο της επιλογής του Συλ-
λόγου και με την καταβολή της συμμετοχής των συναδέλφων των εξόδων της αγωγής
(400 ευρώ έκαστος).

Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχε ορισμένος λόγος για τη μη εκπροσώπηση από δικη-
γόρο, για ποιο λόγο οι συνάδελφοι δεν ενημερώθηκαν ώστε να μεριμνήσουν να εμ-
φανιστούν οι ίδιοι ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και να δηλώσουν ότι
εγκρίνουν την άσκηση της αγωγής;

Προς γνώση και συμμόρφωση:
Οι αγωγές, λοιπόν, απορρίφθηκαν ως ανομιμοποί-•
ητες γιατί δεν παρέστη κατά την ημερομηνία εκδί-
κασης της αγωγής ο νομικός σύμβουλος του
Συλλόγου που είχε αναλάβει την υπόθεση.
Επιπλέον, αναφέρουν ότι επαναφέρουν τις αρχικές•
αγωγές του 2008. Σας ενημερώνουμε ότι στα Διοικη-
τικά Δικαστήρια δε νοείται “επαναφορά” αγωγής.
Τέλος, εννοείται ότι ελλοχεύει σοβαρά ο κίνδυνος•
παραγραφής των αξιώσεων μετά την πάροδο τόσου
μεγάλου χρονικού διαστήματος. Επίσης, όσοι έχουν

την ευθύνη του χειρισμού της υπόθεσης, οφείλουν να
επιστρέψουν τα χρήματα που κατέβαλαν οι συνάδελφοί μας.

Συνάδελφοι,

Ο καταστροφικός ρόλος της περιόδου διοίκησης Ντίνου - Βέργου που στοίχισε
ακριβά στη λειτουργία του Συλλόγου Συνταξιούχων και στην αξιοπιστία του ανάμεσα
στους συναδέλφους, έχει τονιστεί επανειλημμένως και είναι γνωστός σε όλους σας
και μέσα από το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών για τη ζημία που υπέστη ο Σύλλο-
γος την εξετασθείσα περίοδο 2010-2013. Μάλιστα, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του
Συλλόγου Συνταξιούχων, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, ο έλεγχος των ορκω-
τών ελεγκτών πρέπει να επεκταθεί τόσο σε προγενέστερες όσο και σε μεταγενέστερες
περιόδους. Να ελεγχθεί δηλαδή όλη η διαχειριστική περίοδος μετά το θάνατο του αεί-
μνηστου συνταξιούχου συνδικαλιστή συναδέλφου Γεωργίου Σωτηρόπουλου. Είναι
γνωστό ότι πριν αποβιώσει ετοιμαζόταν να μοιράσει στους τότε συνταξιούχους ένα
σημαντικό ποσό. Όμως τελικά δεν πρόλαβε και όλοι ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τι
απέγινε το τεράστιο αυτό ποσό των διαθεσίμων του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Οι κύριοι αυτοί, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι όταν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και
προτρέπουν τους συναδέλφους να καταβάλουν χρήματα, έχουν και την ευθύνη για
την παρακολούθηση και το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, από κοινού βεβαίως
με το νομικό τους συνεργάτη κ. Πολίτη που ήταν επιφορτισμένος με το χειρισμό των
υποθέσεων.

Εμείς θεωρούμε καθήκον μας να προχωρήσουμε στην αποκάλυψη των ενεργειών
τους, αλλά και στην τεράστια ζημιά που έχουν προκαλέσει στο Σύλλογο.

Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ενδεικτική της απαράδεκτης λειτουργίας και
διαχείρισης των θεμάτων του Συλλόγου Συνταξιούχων, που δυστυχώς συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. με την παράταξη “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” θα
φέρουν άμεσα για συζήτηση την υπόθεση στο Δ.Σ., ενώ παράλληλα θα προχωρήσουμε
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εξυγίανσή του και την απομάκρυνση
όλων όσων φέρουν ευθύνη για τη σημερινή απαξιωτική του λειτουργία.

Οι αδαείς ξαναχτύπησαν! Οι αδαείς ξαναχτύπησαν! 

Συνεχίστε να τους αγνοείτε...
Επειδή, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ασχολείται εντατικά με όλα

τα σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν τους συναδέλφους

μας, την ασφάλισή μας και τη ζωή μας, ο χρόνος μας είναι

πολύτιμος για να απαντάμε συνεχώς σε διάφορα κατευ-

θυνόμενα και ψευδή δημοσιεύματα που εμφανίζονται

κατά καιρούς…

Ωστόσο, επειδή ορισμένοι που παρότι δεν έχουν προσφέ-

ρει το ελάχιστο στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας,

εξακολουθούν είτε λόγω άγνοιας είτε χάριν ανούσιου

εντυπωσιασμού να δημοσιεύουν ψευδή στοιχεία και ει-

δήσεις διαδραματίζοντας κατ’ επανάληψη ύποπτο

ρόλο, είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε εκ νέου με

τους αδαείς για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα θέματα που

πιθανώς σας έχουν προκαλέσει ανησυχία.

Σας γνωρίζουμε ότι :

·         Σχετικά με το άκρως αποπροσανατολιστικό και με

ψευδείς ισχυρισμούς δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο

Συνταξιούχος της Ιονικής» (τεύχος 84, Ιούλιος - Αύγου-

στος 2018) για τις μειώσεις των συντάξεων, στο οποίο η

συντακτική ομάδα της εφημερίδας επικαλείται δημοσιεύ-

ματα της 21/6/18 στον ημερήσιο Τύπο (που ισχυρίζονται

μάλιστα ότι δε διαψεύστηκαν), σας γνωρίζουμε ότι αυ-
θημερόν το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διέψευσε με Δελτίο

Τύπου το επικαλούμενο δημοσίευμα :

Για να χαριτολογήσουμε και λίγο, προκαλούμε αυτούς

που έγραψαν το άρθρο, αν έχουν την παραμικρή συναί-

σθηση των γραφομένων τους, ας μας «διαφωτίσουν» τι

θέλουν να πουν με τον ισχυρισμό τους ότι η προσαύξηση

0,075% θα περνάει στους μισθούς και όχι στο συντελεστή

αναπλήρωσης και ακόμα καλύτερα ας μας δώσουν έστω

κι ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο που αναφέ-

ρονται ότι θα λειτουργεί η προσαύξηση του 0,075%. 

Συνάδελφοι,

Επιτέλους και η ανευθυνότητα έχει τα όριά της. Όπως

σας έχουμε ενημερώσει αποκλειστικά και μόνο χάριν στις

ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και το υπόμνημα που

έχουμε καταθέσει σχετικά με το Νόμο Κατρούγκαλου και

εφόσον εφαρμοστεί ο νόμος, όλοι εμείς της Ιονικής -όχι

γιατί θα μας κάνουν… χάρη, αλλά γιατί έχουμε πληρώσει

αυξημένες εισφορές- όχι μόνο δε θα δούμε μειώσεις, αλλά

οι περισσότεροι θα δούμε αυξήσεις στις συντάξεις μας!

Σας παραπέμπουμε λοιπόν στο από 21/12/2017 δημοσί-

ευμά μας (το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

μας) για το οποίο δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, σας έχουμε ήδη αναφέρει παραδείγματα συνα-

δέλφων μας (δημοσίευμα 15/3/2018) που έχουν θεμελιώ-

σει δικαίωμα σύνταξης με το νέο νόμο Κατρούγκαλου και

οι συντάξεις τους που υπολογίστηκαν με το νέο τρόπο

υπολογισμού με βάση το ως άνω υπόμνημα, είναι μεγα-

λύτερες από αυτές των παλαιών συνταξιούχων, ακόμα

και αυτών που χορηγήθηκαν σ’ όσους αποχώρησαν το

2014. Αυτό δεν είναι εικασία ή πρόβλεψη, είναι πραγ-
ματικότητα!
Ενώ αντίθετα, στους ασφαλισμένους των ταμείων που η

ασφαλιστική τους εισφορά δεν ξεπερνούσε το 20%, οι

νέες συντάξεις που υπολογίζονται με βάση το νόμο Κα-

τρούγκαλου, είναι σαφώς μειωμένες.

Μη δίνετε λοιπόν καμία σημασία σε άσχετους που όχι

μόνο δεν έχουν την ελάχιστη γνώση επί των ασφαλιστι-

κών θεμάτων, αλλά ούτε μπορούν, ούτε ξέρουν, ούτε
και θέλουν να κάνουν το παραμικρό για τα σοβαρά μας

ασφαλιστικά ζητήματα.  Η επιμονή τους δε, να προσπα-

θούν να μας πείσουν για τη μείωση όλων των συντάξεων,

δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια σκοπιμότητα εξυπη-

ρετεί.

Μοναδική πηγή έγκαιρης, έγκυρης και
υπεύθυνης ενημέρωσης για όλα τα θέματα
του κλάδου μας είναι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 21-06-2018

Σημερινό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» επιχεί-

ρησε, για μια ακόμη φορά, να διαστρεβλώσει την πραγ-

ματικότητα και να παραπλανήσει, ερμηνεύοντας

ψευδέστατα τη διάταξη του Ν. 4387/2016 και των εγκυ-

κλίων που έχουν εκδοθεί σχετικά με την προσαύξηση

της ανταποδοτικής σύνταξης για όσους κατέβαλλαν αυ-

ξημένες εισφορές. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 30 του Ν. 4387/2016, η υπ'

αριθμ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκύκλιος της

ΓΓΚΑ και η υπ' αριθμ. 24/22-5-17 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ,

ορίζουν ρητά ότι: «Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι

οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού κα-

θεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές

του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης

για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα

υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης

0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον

εισφοράς.

Ο Νόμος και οι Εγκύκλιοι εφαρμόζονται κατά γράμμα.

Κανένα ευρώ επιπλέον εισφοράς δεν χάνεται, τόσο για

τις νέες συντάξεις όσο και για τις καταβαλλόμενες πριν

από το Ν. 4387/2016 κατά τη διαδικασία του επανυπο-

λογισμού. Τέλος, σχετικά με την επιφύλαξη που αναφέ-

ρεται στην εγκύκλιο, αυτή αφορά τον προσδιορισμό των

εξαιρούμενων προσώπων και όχι τον τρόπο εφαρμογής

της προσαύξησης.

Το κουβάρι των 400 ευρώ για τις δίκες του πλαφόν του εφάπαξ αρχίζει να ξετυλίγεται, 
αλλά, όπως φαίνεται, το σίριαλ της κοροϊδίας με πρωταγωνιστές τους κκ. Βέργο και Κολλάτο συνεχίζεται

Σύλλογος Συνταξιούχων



Μάιος - Ιούνιος 20184 Ενημέρωση

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! 

ΠΑΜΕ . . .ΠΑΜΕ . . . ΚΑΤΩΚΑΤΩ ΙΤΑΛ ΙΑΙ ΤΑΛ ΙΑ !!
Η πολυαναμενόμενη εκδρομή στην

Κάτω Ιταλία (ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ – ΣΙΚΕΛΙΑ –
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ) θα
πραγματοποιηθεί 13 – 21 Οκτωβρίου

Η δεύτερη... επιδρομή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
στο Προεδρικό Μέγαρο στις 20 Σεπτεμβρίου 

Η πρώτη επίσκεψη του Συλλόγου μας στο Προεδρικό

Μέγαρο στις 7 /6 είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Το

ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα αρκετοί συνά-

δελφοι να μην μπορέσουν να δώσουν το παρών.

Γι’αυτό και πραγματοποιήσαμε δεύτερη. . .  Ιονική Επι-

δρομή την Πέμπτη 20/9, αφήνοντας εκ νέου όλους τους

παρευρισκόμενους με τις καλύτερες εντυπώσεις !

Και
μην ξεχνάτε...

Π ή γ α μ εΠ ή γ α μ ε . . .  . . .  Α ρχα ί οΑ ρχα ί ο Θ έ α τ ρ οΘ έ α τ ρ ο
“Πλούτος” του Αριστοφάνη, Παρασκευή 13 Ιουλίου •

Ηλέκτρα του Σοφοκλή, Σάββατο 21 Ιουλίου•
Σίγουρα μία επίσκεψη στο Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου τους καλοκαι-
ρινούς μήνες… επιβάλλεται για τους
λάτρεις της τέχνης και του θεάτρου.
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Ψυχαγω-
γίας φρόντισε να δώσουμε το παρών
στην Επίδαυρο δύο φορές, απολαμ-
βάνοντας αρχικά την Παρασκευή 13
Ιουλίου τον «Πλούτο» του Αριστο-
φάνη και εν συνεχεία το Σάββατο 21
Ιουλίου την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.

Ημε ρήσ ι α  Εκ δ ρομ ήΗμε ρήσ ι α  Ε κδ ρο μή
στην  αρχαί α Κό ρι νθο ,στην  αρχαί α  Κό ρι νθο ,
το ν  Ακρο κ όρ ι ν θο  κ α ιτο ν  Ακρο κ όρ ι ν θο  κ α ι
το  Ναύ πλ ι ο  την  το  Ναύ πλ ι ο  την  ΚυΚυ --
ρ ια κή  4/ 1 1ρ ια κή  4/ 1 1 ,  με  μό λ ι ς,  με  μό λ ι ς
15  €  κα τ ’  άτομ ο  15  €  κα τ ’  άτομ ο  !!
Δηλώστε συμμετοχή!Δηλώστε συμμετοχή!

Να έχετε... τις κεραίες σας τεντωμένες γιατί τις αμέσως επόμενες
μέρες ανακοινώνεται η πασχαλινή εκδρομή μας στην Κέρκυρα και
όπως καταλαβαίνετε θα επικρατήσει ένα μικρό πανδαιμόνιο...

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει αποδείξει ότι βρίσκεται σε

συνεχή εγρήγορση για την προάσπιση των συμ-

φερόντων σας σε όλα τα επίπεδα, έχοντας μάλιστα να

επιδείξει αξιοσημείωτες επιτυχίες στη δικαστική διεκ-

δίκηση των δικαιωμάτων σας.

Γνωρίζετε ότι με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας έχει

κινηθεί η διαδικασία για τη διεκδίκηση τόσο της ει-

σφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, όσο και των

μνημονιακών περικοπών των συντάξεων (νόμοι

4051/2012 και 4093/2012) και ήδη έχουν συμμετάσχει

εκατοντάδες συνάδελφοί μας.

Η Δικηγορική Εταιρεία του δρ. Απόστολου Παπακων-

σταντίνου που έχει αναλάβει τις υποθέσεις, συνεχίζει

σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάθεση νέων

αγωγών, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και

όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα απα-

ραίτητα έγγραφα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στις ομαδι-

κές αγωγές δε δημιουργεί καμία οικονομική

υποχρέωση προς τους νομικούς μας συνεργά-

τες, μέχρι την περίπτωση του επιτυχούς αποτε-

λέσματος με την επιδίκαση ποσού επί του

οποίου η δικηγορική εταιρεία θα δικαιούται

αμοιβή 18%.

Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι στο ενημερωτικό

σημείωμα που ακολουθεί, ο δρ. Παπακωνσταντίνου

μας ενημερώνει πως σύμφωνα με ασφαλή πληροφό-

ρηση του γραφείου του, το Συμβούλιο της Επικρατείας

πρόκειται να εκδώσει εντός του προσεχούς χρονικού

διαστήματος απόφαση επί της συνταγματικότητας της

διατάξεως της εισφοράς αλληλεγγύης. Σε περίπτωση

μάλιστα που κριθεί αντισυνταγματική, είναι πιθανό να

μην αναγνωρίσει αναδρομικότητα στην αντισυνταγ-

ματικότητα, δηλαδή θα μπορούν να τη διεκδικήσουν

μόνον όσοι έως την ημέρα που θα δημοσιευθεί η δι-

καστική απόφαση έχουν ασκήσει αγωγές.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΟΣΩΝ «ΕΙ-
ΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ανα-
λάβει εκ μέρους εκατοντάδων μελών του Συλλόγου
σας την έγερση ομαδικών αγωγών για τη δικαστική
διεκδίκηση των ποσών που τους έχουν παρακρατηθεί
από τις συντάξεις τους κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού-
χων). Σύμφωνα με ασφαλή πληροφόρησή μας, το
Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εκδώσει
εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος απόφαση
επί της συνταγματικότητας της ως άνω διατάξεως.
Είναι δε εξαιρετικά πιθανόν το Δικαστήριο, σε περί-
πτωση που κρίνει ότι η διάταξη είναι αντισυνταγμα-
τική, να μην αναγνωρίσει αναδρομικότητα στην
αντισυνταγματικότητα, αλλά να την περιορίσει για το
χρονικό διάστημα που έπεται της δημοσιεύσεως της
αποφάσεώς του. Στην περίπτωση αυτή, τα αναδρομικά
ποσά θα μπορούν να διεκδικήσουν μόνον όσοι έως την
ημέρα που θα δημοσιευθεί η δικαστική απόφαση έχουν
ασκήσει αγωγές. 
Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο όσοι εκ των
μελών σας δεν έχουν ήδη ασκήσει αγωγή και επιθυ-
μούν να την ασκήσουν να προσκομίσουν στο Σύλ-
λογό σας τα αναγκαία προς τούτο στοιχεία το
συντομότερο δυνατόν. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επομένως όσοι συνάδελφοι δεν έχετε ακόμα

συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές, ΣΠΕΥΣΑΤΕ

το επόμενο διάστημα να καταθέσετε στο Σύλ-

λογό μας τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμέ-

νου να έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε

και τα αναδρομικά ποσά της εισφοράς αλλη-

λεγγύης συνταξιούχων!

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινω-

νείτε με τα γραφεία του Συλλόγου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ενημερωτικό σημείωμα για τους
συναδέλφους που αποκτούν δικαίωμα
σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας και θα υπο-
βάλλουν εφεξής αίτημα συνταξιοδότησης
στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ
Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΦΚΑ έχει κοινοποιήσει στις υπη-

ρεσίες του εγκύκλιο που περιλαμβάνεται στο Πρώτο Τεύχος

Φύλλο 130 του ΦΕΚ της 18/7/18, σύμφωνα με την οποία το

δικαίωμα σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου

της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την

προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται

όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη

δε περίπτωση, από την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται

εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προ-

ϋποθέσεις. Τα δε δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν

όλα το αργότερο εντός εξαμήνου.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για το δικό μας ταμείο.

Συνάδελφοι,

Επειδή περιμένουμε απαντήσεις από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

για διάφορα ερωτηματικά που έχουν ανακύψει, θα σας ενη-

μερώσουμε αμέσως με νεότερη ανακοίνωσή μας μόλις λά-

βουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ωστόσο, θεωρήσαμε

σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε την παραπάνω εξέλιξη

(ακόμα και χωρίς διευκρινίσεις, επιφυλασσόμενοι για τυχόν

νέες τροποποιήσεις προκύψουν), ώστε να μη χάσετε χρόνο
και όλοι όσοι αποχωρήσετε να σπεύσετε το συντομότερο
δυνατό να καταθέσετε αίτημα συνταξιοδότησης, ακόμα
και αν σας λείπουν κάποια δικαιολογητικά.
Σημειώνουμε δε, ότι όσοι θεμελιώνετε δικαίωμα σύντα-
ξης εφεξής, να υποβάλλετε το αίτημά σας από τον προ-
ηγούμενο μήνα της έναρξης του δικαιώματος,
προκειμένου να μη χάσετε κανένα μήνα σύνταξης.

Σπεύσατε  να  συμμετάσχετε  στις  αγωγές  γ ια  διεκδίκηση της
εισφοράς αλληλεγγύης  συνταξιούχων για  να  έχετε  δικαίωμα
διεκδίκησης των αναδρομικών!



Μάιος - Ιούνιος 2018 5Ενημέρωση 5Ενημέρωση

ΣΥΝ.ΕΡΓΑ. ΣΥΑ. Προμηθευτικός Καταναλωτικός και Πιστωτικός
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ιστορικός Συνεταιρισμός μας επανέρ-
χεται δυναμικά στο προσκήνιο για να

προσφέρει στα μέλη του σημαντικές υπη-
ρεσίες εν μέσω της εκτεταμένης περιόδου
οικονομικής κρίσης που έχει καταστήσει
επιτακτική ανάγκη πλέον τη δημιουργία

νέων οικονομικών δομών αλληλεγγύης και την οργάνωσή μας ως
πολίτες και εργαζόμενοι σε συλλογικότητες.

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  
Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να αναλάβουμε την προσπάθεια για την επαναλει-
τουργία του ιστορικού Συνεταιρισμού μας σε σύγχρονα πρότυπα. Ύστερα από μία
μακρά και επίπονη πορεία εξυγίανσης, ο Συνεταιρισμός μας έχει εκκινήσει πλέον τη
λειτουργία του και στόχος μας είναι η σταθερότητα και η καθιέρωση στις συνειδήσεις
των συναδέλφων ώστε να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες,
προσφέροντας στα μέλη του σημαντικές υπηρεσίες.

Νέα διοίκηση
Η νέα διοίκηση του Συνεταιρισμού, έχοντας αρχικά καταβάλει σημαντικές προσπά-
θειες για την εξυγίανσή του και την επιστροφή του σε σοβαρά πρότυπα λειτουργίας
μετά την καταστροφική επίδραση των διοικήσεων των περασμένων ετών, είναι απο-
φασισμένη να εργαστεί αδιάκοπα για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

Το Δ.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα
να υλοποιηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή ιδιαιτέρως συμφέρουσες συμβάσεις συ-
νεργασίας που θα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα των σύγχρονων καταναλωτικών
αναγκών, να ολοκληρωθεί η δημιουργία ιστοσελίδας που θα αποτελέσει τον πυρήνα
λειτουργίας και συναλλαγών του Συνεταιρισμού, αλλά και να εκδώσει ενημερωτικά
έντυπα με λεπτομέρειες για τις συνεργασίες του Συνεταιρισμού, για όσους δεν έχουν
ακόμα εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα.

Η επαναλειτουργία του Συνεταιρισμού αποτελεί ένα μεγάλο, δύσβατο, αλλά φιλόδοξο
και μεγαλόπνοο εγχείρημα, που όλοι εμείς στη διοίκηση πιστεύουμε ότι μπορούμε να
φέρουμε εις πέρας. Η αξιοποίηση των ανεξάντλητων δυνατοτήτων που προσφέρει
το συνεταιριστικό εγχείρημα είναι ένας μεγαλεπήβολος στόχος που απαιτεί τη δική
σας συμμετοχή και υποστήριξη.

Αλληλεγγύη – Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα
Είμαστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων θα αγκαλιάσουν
αυτή τη νέα πανιονική προσπάθεια που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο Αλληλεγγύη –
Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα. Λόγω της αρνητικής διαχείρισης του παρελ-
θόντος είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις των συναδέλφων. Επο-
μένως η λειτουργία του Συνεταιρισμού θα πρέπει στο εξής να χαρακτηρίζεται,
ιδιαίτερα στα οικονομικά του στοιχεία, από διαύγεια και εξωστρέφεια.

Η διοίκηση σας ζητά να στηρίξετε το Συνεταιρισμό μας προς όφελος δικό σας και των
συναδέλφων σας και από την πλευρά μας σας υποσχόμαστε ότι θα πράξουμε τα δέ-
οντα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές, να τεθούν συγκε-

κριμένοι στόχοι και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή τους:

- Σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών
Τα πεδία δραστηριότητας και ευθύνης του Συνεταιρισμού μπορούν να δώσουν δυ-
ναμικές και αποτελεσματικές απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει τα
τελευταία χρόνια της οικονομικής δυσπραγίας και της συνεχώς επιδεινούμενης αδυ-
ναμίας των συναδέλφων να καλύπτουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. 

Ο Συνεταιρισμός θα λειτουργήσει πλέον σε επαγγελματικά πρότυπα, με εξειδικευμένα
στελέχη, παρέχοντας στα μέλη του πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε
χαμηλότερες τιμές, που σίγουρα θα βελτιώσουν τις αγοραστικές δυνατότητες των
μελών, θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις καταναλωτικές τους ανάγκες με
μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές και θα αποτελέσουν μία σημαντική συνδρομή στο
περιβάλλον της κρίσης και στο πεδίο της αλληλέγγυας οικονομίας.

- Εκσυγχρονισμός – ηλεκτρονική λειτουργία
Το όραμα όλων των στελεχών δεν είναι απλά η ανασύσταση του ιστορικού μας Συ-
νεταιρισμού, αλλά η προσπάθεια να λειτουργήσει σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα
πρότυπα ώστε να μπορέσει πραγματικά να ικανοποιήσει τις σημερινές καταναλωτι-
κές ανάγκες. Σε αυτήν την προσπάθεια κεντρικό ρόλο θα έχει η συνεχής ενημέρωση
των μελών του και η εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα πα-
ρέχει. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία η δημι-
ουργία ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού, μέσω της οποίας θα γίνεται η παρουσίαση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και η ηλεκτρονική παραγγελία τους (λει-
τουργία e-shop), ενώ επίσης θα αποστέλλονται στα μέλη ειδικά έντυπα ενημέρωσης.

- Διεύρυνση μελών
Μία μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η όσο το δυνατόν
μείζονα διεύρυνση των μελών του Συνεταιρισμού μας για την αποτελεσματικότερη
και πλέον συμφέρουσα λειτουργία του. 

Μαζικότητα + Συμμετοχή = Δύναμη
Συνολικά, εμείς επιθυμούμε η διαμόρφωση των αποφάσεων του Συνεταιρισμού να
γίνεται μέσα από μία συλλογική διαδικασία για να χτιστεί ένας οργανισμός που θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών του.

Πολλοί, ίσως να θεωρήσουν ότι οι στόχοι που θέτουμε είναι υπερβολικά υψηλοί. Εμείς
εδώ είμαστε και θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Εκείνο που θέλουμε πρωτίστως
είναι η στήριξη και η συμμετοχή σας για να δώσουμε πνοή στο φιλόδοξο αυτό εγχεί-
ρημα που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει βαθιά ανάσα στη δύσκολη περίοδο που
διανύουμε.

Το συνεταιριστικό εγχείρημα αποτελεί υπόθεση όλων μας! 
Σας καλούμε να συνδράμετε ο καθένας ξεχωριστά και
να δώσετε πνοή στην επαναλειτουργία του ιστορικού
Συνεταιρισμού μας !
Εμείς ως διοίκηση είμαστε ενθουσιασμένοι και αισιόδοξοι
με τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας και ζητάμε
από όλους εσάς να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια !

ΔΩΣΤΕ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ!ΔΩΣΤΕ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ!
Ε Ι Ν Α Ι    Υ Π Ο Θ Ε Σ Η    Ο Λ Ω Ν Ε Ι Ν Α Ι    Υ Π Ο Θ Ε Σ Η    Ο Λ Ω Ν MM Α ΣΑ Σ !!

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Ο Συνεταιρισμός μας έχει προβεί στη σύναψη ενός ιδιαιτέρως οικονομικού 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 ομα-
δικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ.

Όπως θα διαπιστώσετε εξετάζοντας το φυλλάδιο των ΠΑΡΟΧΩΝ (που μπορείτε να βρείτε στην ιστο-•

σελίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ), το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης με την ασφαλιστική 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 ασφαλιστήριου 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. 

Το πλέον οικονομικό πρόγραμμα συμπληρωμα-
τικής ασφάλισης 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 €

T ο  σ υ μ β ό -
λ α ι ο  έ χ ε ι  ε ν ε ρ γ ο -

π ο ι η θ ε ί   κ α ι  μ π ο ρ ε ί
ν α  σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι

ό π ο ι ο ς    σ υ ν ά δ ε λ -
φ ο ς  τ ο  ε π ι θ υ μ ε ί

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με το Συνεταιρισμό μας για διευκρινίσεις και λεπτομέρειες

Ανταγωνιστικές προσφορές 

πακέτων κινητής & σταθερής τηλεφωνίας

μέσω του Συνεταιρισμού μας

Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελήΑποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή

πακέτα τηλεπικοινωνιών μέσα από τηπακέτα τηλεπικοινωνιών μέσα από τη

συνεργασία με την εταιρεία συνεργασία με την εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙ“ΕΛΛΗΝΙ--

ΚΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

((HRS mobileHRS mobile)”)” , που εξασφάλισε ο Συ, που εξασφάλισε ο Συ--

νεταιρισμός για όλα τα μέλη του !νεταιρισμός για όλα τα μέλη του !

Ήδη εκατοντάδες συνάδελφοί μας χρησιμοποιούνΉδη εκατοντάδες συνάδελφοί μας χρησιμοποιούν
τις υπηρεσίες της τις υπηρεσίες της HRSHRS για την επικοινωνία τους!για την επικοινωνία τους!
Σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνουςΣας καλούμε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους

του Συνεταιρισμού για να ενημερωθείτε για τις προτου Συνεταιρισμού για να ενημερωθείτε για τις προ--

σφορές με τα ανταγωνιστικά και ευέλικτα πακέτα κισφορές με τα ανταγωνιστικά και ευέλικτα πακέτα κι--

νητής και σταθερής τηλεφωνίας ώστε νανητής και σταθερής τηλεφωνίας ώστε να

προχωρήσετε στη σύναψη ατομικών συμβάσεων μεπροχωρήσετε στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με

ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους που δεν παρέχονταιιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους που δεν παρέχονται

στην αγορά και δε διατίθενται σε μεμονωμένους καστην αγορά και δε διατίθενται σε μεμονωμένους κα--

ταναλωτέςταναλωτές!
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ΣΥ ΝΕΤΑΙ ΡΙ ΣΜΟΣ  ΕΡ ΓΑ ΖΟΜΕ ΝΩΝ  & ΣΥΝΤΑ ΞΙΟ ΥΧΩ Ν ΣΥΝΕ ΤΑΙ ΡΙ ΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΩ Ν &  ΣΥΝΤΑΞΙ ΟΥ ΧΩ Ν 

ΗΗ   ΚΚ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΑΑ   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ““ ΕΕ ΛΛ .. ΠΠ .. ΙΙ .. ΔΔ .. ΑΑ .. ””   ΕΕ ΡΡ ΧΧ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΙΙ   ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΑΑ   ΣΣ ΑΑ ΣΣ   !!
Συνάδελφοι,  

λοι συμφωνούμε ότι η Υγεία αποτελεί το πρώτιστο και κύριο κοι-
νωνικό και ατομικό αγαθό. Η υγεία η δική μας και της οικογένειάς

μας, αποτελεί την ύψιστη αξία που καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε για
να ευημερήσουμε και για αυτό η παροχή της βρίσκεται στα χέρια της
Πολιτείας ώστε να μην αποκλείεται κανένας συνάνθρωπός μας.
Δυστυχώς, στην πράξη αυτό δε συμβαίνει και το πρόβλημα επιτάθηκε
στα δύσκολα χρόνια που βίωσε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Η
οικονομική δυσπραγία σε συνδυασμό με τα συνεχώς μειούμενα κονδύλια
για την υγεία επέφεραν δραματική επιδείνωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών στους πολίτες. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί στράφηκαν στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας,
που όμως το υψηλό κόστος τους αποκλείει ένα μεγάλο (το μεγαλύτερο)
μέρος των συμπολιτών μας και των συναδέλφων μας. 
Το θέμα μας έχει απασχολήσει εδώ και καιρό και βρισκόμασταν σε ανα-
ζήτηση της καλύτερης λύσης για την κάλυψη της πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης για όλους τους συναδέλφους (δηλαδή γιατροί, εξετάσεις,
συνταγογράφηση κ.λπ.) που θα συνδύαζε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με
χαμηλό κόστος. 
Όπως λοιπόν, μέσω του Συνεταιρισμού μας, φροντίσαμε να παρέχουμε
λύσεις για το κομμάτι της νοσοκομειακής περίθαλψης με το ομαδικό
ασφαλιστήριο της Eurolife (σε πρώτη φάση για όσους έμειναν ακάλυπτοι
από το ομαδικό ασφαλιστήριο της τράπεζας με την ΑΧΑ) με πολύ ευνοϊ-
κούς όρους σε ιδιαιτέρως χαμηλό κόστος, είμαστε πλέον στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσουμε την κάρτα υγείας “ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”, που δίνει
λύσεις σε όλα τα ζητήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που αφορούν
εσάς και την οικογένειά σας, έναντι ασυναγώνιστα χαμηλού κόστους σε
σχέση με τις παροχές που θα σας προσφέρει, τις οποίες σας παρουσιά-
ζουμε συνοπτικά, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει αναλυτική
παρουσίαση. 

Ο Συνεταιρισμός μας, στα πλαίσια ανα-
ζήτησης αξιόπιστων και ποιοτικών παροχών πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό των μελών του,
προχώρησε σε ειδική συμφωνία με την εταιρία
DAEDALUSLIFE, η οποία σε συνεργασία με την εταιρία
New Health System “NHS”  εξασφαλίζουν μέσω της από-
κτησης της  κάρτας υγείας “ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.” υψηλής ποιότη-
τας παροχές υγείας στο χώρο της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Ομί-
λους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, τα πιο αξιόπι-
στα Πολυϊατρεία/Διαγνωστικά κέντρα, ένα πλήρες δίκτυο
παρόχων υγείας με όλες τις ιατρικές ειδικότητες, οδοντια-
τρεία, φυσικοθεραπευτήρια, λογοθεραπευτήρια κ.λπ. και
έχουν ως βασικό σκοπό την ποιοτική και πλήρη υποστή-

ριξη υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια περίθαλψή σας σε
όλη την επικράτεια.

Η Η κάρτα υγείαςκάρτα υγείας
“ΕΛ“ΕΛ .. ΠΠ .. ΙΙ .. ΔΔ .. ΑΑ .”.” είναι ένα προϊόν-είναι ένα προϊόν-

ομπρέλαομπρέλα , είναι η πιο ολοκληρωμένη, είναι η πιο ολοκληρωμένη
πρόταση με τα πιο ισχυρά προνόμια.πρόταση με τα πιο ισχυρά προνόμια.
Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των μελώνΑποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των μελών
μας και των παρόχων υγείας. Δίνει τημας και των παρόχων υγείας. Δίνει τη
δυνατότητα απεριόριστων επισκέψεωνδυνατότητα απεριόριστων επισκέψεων
στις μεγαλύτερες μονάδες υγείας, σταστις μεγαλύτερες μονάδες υγείας, στα
καλύτερα διαγνωστικά κέντρα και στουςκαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και στους
πιο καταξιωμένους γιατρούς σε όλη τηπιο καταξιωμένους γιατρούς σε όλη τη
χώρα εισάγοντας τις πιο εξελιγμένεςχώρα εισάγοντας τις πιο εξελιγμένες

και σύγχρονες τεχνολογίες.και σύγχρονες τεχνολογίες.

Απευθύνεται  σε όλα ταΑπευθύνεται  σε όλα τα
μέλη του Συνετα ιρ ισμού και  τ ιςμέλη του Συνετα ιρ ισμού και  τ ις

ο ικογένε ιές  τους  ΧΩΡΙΣ να απαιο ικογένε ιές  τους  ΧΩΡΙΣ να απαι --
τε ίται   έγκριση της  αίτησης για τηντε ίται   έγκριση της  αίτησης για την
απόκτησή της.απόκτησή της.

•ΑΝΕΞΑρΤΗΤΟΥ ΟρΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ •ΑΝΕΞΑρΤΗΤΟΥ ΟρΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

&&

•• ΙΑΤρΙΚΟΥ ΙΣΤΟρΙΚΟΥΙΑΤρΙΚΟΥ ΙΣΤΟρΙΚΟΥ

Τι είναι η κάρτα υγείας “ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”;Τι είναι η κάρτα υγείας “ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”;
Ποιους αφορά η Ποιους αφορά η 

κάρτα υγείας “ΕΛ.Π.Ι .Δ.Α.” ;κάρτα υγε ίας  “ΕΛ.Π.Ι .Δ.Α.”;
Γιατί  πρέπει να αποκτήσω τηνΓιατί πρέπει να αποκτήσω την

κάρτα υγείας “ΕΛ.Π.Ι .Δ.Α.” ;κάρτα υγείας “ΕΛ.Π.Ι .Δ.Α.”;
Γιατί η Γιατί η κάρτα υγείαςκάρτα υγείας

“ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.”“ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.” δημιουργήθηκε με σκοπόδημιουργήθηκε με σκοπό
να διευκολύνει τη ζωή σας σε μια δύσκοληνα διευκολύνει τη ζωή σας σε μια δύσκολη
οικονομικά συγκυρίαοικονομικά συγκυρία ..
Γιατί είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμαΓιατί είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμα
που μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς τιςπου μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς τις
ανάγκες ανάγκες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείαςπρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας
για τα μέλη της οικογένειάς σας και εσάς.για τα μέλη της οικογένειάς σας και εσάς.
Γιατί φτιάχτηκε για όλους, χωρίς διακρίσειςΓιατί φτιάχτηκε για όλους, χωρίς διακρίσεις
ηλικίας, φύλου, εισοδήματος, ασφαλιστικήςηλικίας, φύλου, εισοδήματος, ασφαλιστικής
κάλυψης, ιατρικού ιστορικού, με μεγάλη γεκάλυψης, ιατρικού ιστορικού, με μεγάλη γε--

ωγραφική κάλυψη.ωγραφική κάλυψη.

Διαβάστε στις σελίδες 7 & 8 τις Ενδεικτικές Παροχές του προγράμματος, τα Συμβεβλημένα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά κέντρα/Πολυϊατρεία σε όλη την Ελλάδαόλη την Ελλάδα ! 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗ-

ΤΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜ-
ΒΕΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΤΙΜΕΣ 
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Συμβεβλημένα Διαγνωστικά κέντρα / Πολυϊατρεία (ενδεικτικά γιατί ο κατάλογος συνεχώς εμπλουτίζεται)

ΣΥΝ.ΕΡΓΑ. ΣΥΑ. Προμηθευτικός Καταναλωτικός και Πιστωτικός

ΣΥ ΝΕΤΑΙ ΡΙ ΣΜΟΣ  ΕΡ ΓΑ ΖΟ ΜΕΝΩ Ν &  ΣΥΝΤΑΞΙ ΟΥ ΧΩ Ν ΣΥΝΕ ΤΑΙΡ ΙΣΜΟ Σ Ε ΡΓΑΖΟ ΜΕΝΩ Ν &  ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΥ ΧΩΝ 

Ενδεικτικές Παροχές Προγράμματος
Δωρεάν και Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις  

Σε προγραμματισμένα ραντεβού και σε επείγοντα περιστατικά στα μεγαλύτερα ιδιωτικά

νοσηλευτικά ιδρύματα της Χώρας. 

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις     

Σε Πολυϊατρεία και πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτών ιατρών με συμμετοχή από 10 έως 20

ευρώ/επίσκεψη. 

*Στις κλινικές επισκέψεις περιλαμβάνεται η δωρεάν ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ

καθώς και η επανεξέταση για την διάγνωση των εξετάσεων.

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με συμμετοχή του μέλους σύμφωνα με τον προ-

νομιακό τιμοκατάλογο της NHS(τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες από 20% έως 50%), χωρίς

την χρήση ΕΟΠΥΥ και δωρεάν με συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ.

Πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα Διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την Επικράτεια.

Δωρεάν αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει:                                                        

Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL,

Ολική Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοση-

λευτικά ιδρύματα και Διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την Επικράτεια.            

Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος  ο οποίος περιλαμβάνει: έλεγχο της στοματικής

κοιλότητας και καθαρισμό οδόντων. Επιπλέον, για τα μέλη κάτω των 14 ετών περιλαμ-

βάνεται και η φθορίωση. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και

Οδοντιατρεία, σε όλη την Επικράτεια.

Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει: μέτρηση οπτικής οξύτητας,

τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία. Πραγματοποιείται σε συμ-

βεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα και οφθαλμολογικά κέντρα , σε όλη την Επικράτεια.            

Οδοντιατρικές πράξεις-επεμβάσεις με κάλυψη έως 50%. Πραγματοποιούνται σε συμ-

βεβλημένα Οδοντιατρεία και Οδοντιατρικά κέντρα, σε όλη την Επικράτεια. 

Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος και Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως αξίας έως

250 ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

Απεριόριστες φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες με 15 €.

Τηλεφωνικό ιατρικό συντονιστικό κέντρο 24 ώρες  το 24ωρο. 
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ΣΥΝ.ΕΡΓΑ. ΣΥΑ. Προμηθευτικός Καταναλωτικός και Πιστωτικός

ΣΥ ΝΕΤΑΙ ΡΙ ΣΜΟΣ  ΕΡ ΓΑ ΖΟΜΕ ΝΩΝ  & ΣΥΝΤΑ ΞΙΟ ΥΧΩ Ν ΣΥ ΝΕ ΤΑΙ ΡΙ ΣΜΟΣ  ΕΡΓΑ ΖΟ ΜΕΝΩ Ν &  ΣΥΝΤΑΞΙ ΟΥ ΧΩ Ν 

Η  κ ά ρ τ α  υ γ ε ί α ς  “ Ε Λ . Π . Ι . Δ . Α .”  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι  σ ε  σ α ς  &  τ η νΗ  κ ά ρ τ α  υ γ ε ί α ς  “ Ε Λ . Π . Ι . Δ . Α .”  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι  σ ε  σ α ς  &  τ η ν
ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  σ α ς  κ α λ ύ τ ε ρ η  υ γ ε ί α  &  κ α λ ύ τ ε ρ η  ζω ή !ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  σ α ς  κ α λ ύ τ ε ρ η  υ γ ε ί α  &  κ α λ ύ τ ε ρ η  ζω ή !

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες προκειμένου να αποκτή-

σετε την κάρτα υγείας
“ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.” απευθυνθείτε

στο Συνεταιρισμό μας:

Tηλ. 2103250692 - 3 - 4
e-mail s yn e rga sy a @ gm a i l . c om

ΑΑΠΠ ΟΟ ΚΚ ΤΤ ΗΗΣΣ ΤΤ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΝΝ ΤΤ ΩΩ ΡΡΑΑ !!     
Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  !Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  ! Παραμένετε συντονισμένοι με το Συνεταιρισμό μας γιατί σύντομα θα

σας ανακοινώσουμε και άλλες ιδιαιτέρως επωφελείς συνεργασίες !
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καταστροφική Διοίκηση που “επένδυσε”
στην Attica Bank και έχασε  55,5 εκ. ευρώ από τις εισφορές
των ασφαλισμένων, αρνήθηκε να διεξαγάγει Γενική Συνέ-

λευση και απέπεμψε τον - διορισμένο από τον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Αθηνών - δικαστικό αντιπρόσωπο!
ρόλο κεντρικού συντονιστή στην ανύπαρκτη Γενική Συνέλευση
κατείχε ο  γνωστός εργοδοτικός συνδικαλιστής κ. Γκιάτης που
με ανακοίνωσή του στις 16-9-2015 υποσχέθηκε την επιστροφή
εισφορών στους εργαζομένους μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ , ζητώντας
τους μάλιστα να αποστείλουν σχετική αίτηση με τον
αριθμό iban για να τους πιστωθούν οι εισφορές τους και στη συ-
νέχεια τους εξαπάτησε, όταν ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου του
κ. Λάτσης και τα στελέχη του συλλόγου του  κκ. Πετράκης, Τσια-

κούλιας και Ξύστρας με τη σύμπραξη και συνεργασία του γραμματέα του έτερου
εργοδοτικού συλλόγου κ. Σιδεράτου και του κ. Κίσσα (τα 6 μέλη από την 9μελή
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) αποφάσισαν την επένδυση των 55,5 εκατ. στην ΑΜΚ
της Attica Bank. Σημειωτέο ότι ο κ. Γκιάτης δεν είναι μέλος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Πρωτοφανή γεγονότα εκτυλίχθηκαν την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018, στις 10 το πρωί, στο
κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Πανελληνίου στο Πεδίον του Άρεως.

Εκεί θα διεξαγόταν η Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ, ασφαλιστικού
ταμείου 10.000 ασφαλισμένων την οποία,  άκουσον - άκουσον,
είχε προκηρύξει κατακαλόκαιρο η προσωρινή «αυτοδιορισμένη»
Διοίκηση του Ταμείου, για την εκ νέου τροποποίηση του κατα-
στατικού την οποία πρόσφατα είχε απορρίψει το Εφετείο Αθη-
νών με απόφασή του(μετά από ανακοπή που είχε κατατεθεί από
το σύλλογο της Εθνοκάρτας και την πρόσθετη παρέμβαση της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ), καθώς και για την προκήρυξη αρχαιρεσιών.

Η διορισμένη διοίκηση αντί να προχωρήσει τις καταστατικές δια-
δικασίες, να τεθούν δηλαδή στην κρίση των μελών οι προτάσεις
για την εκλογή του προεδρείου,  δεν επέτρεψε στον εκπρόσωπό
μας συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο να ανέβει στο βήμα για
να καταθέσει πρότασή του, δεν ανακοίνωσε τον αριθμό των πα-
ρόντων συναδέλφων, δεν έγινε καμία καταμέτρηση για την εκλογή προεδρείου και προέβη
πραξικοπηματικά, παρά την προφανή συντριπτική πλειοψηφία μας, στην εγκατάσταση
του κ. Κίσσα, μέλους της προσωρινής διοίκησης, ο οποίος αυτοδιορίστηκε πρόεδρος, ενώ
δίπλα του κάθισε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων της Τράπεζας Αττικής υπό την
προστασία σεκιουριτάδων σε παράταξη  “γραμμής Μαζινό “, οι οποίοι τους προστάτε-
ψαν από την οργή των εκατοντάδων παρευρισκόμενων μελών του Ταμείου που είχαν
προσέλθει για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, παρεμποδίζοντας κάθε συνά-
δελφο που είχε την πρόθεση να ανέβει στο βήμα να καταθέσει την άποψη – πρότασή του.

Αυτό το προεδρείο -“φάντασμα” εμφανίζει με ανακοίνωσή του να έχει πραγματο-
ποιήσει γενική συνέλευση, η οποία έλαβε και αποφάσεις, ενώ δεν διαβάστηκε ούτε η
ημερήσια διάταξη! Στην ανακοίνωση αυτή δεν αναφέρουν ούτε τον αριθμό των παρευ-
ρισκόμενων μελών - και πώς άλλωστε θα μπορούσαν - ούτε τις ψήφους που έλαβαν τα
μέλη της υποτιθέμενης κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που εξέλεξαν. Επιπλέον δεν έγινε
καμία ψηφοφορία για ανάδειξη 5μελούς επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών
μελών, η οποία θα διενεργούσε τη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή της ΚΕΕ.

Το πρωτοφανές της υπόθεσης είναι ότι όταν παρουσιάστηκε ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος,
ο οποίος είχε διοριστεί από τον ΔΣΑ μετά από αίτησή μας, να εποπτεύσει την διαδικασία
εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, προσερχόμενος και δείχνοντάς το διορισμό του

στους διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αυτοί αρνήθηκαν να τον αποδεχτούν και όπως ο ίδιος
δήλωσε, του είπαν να αποχωρήσει και ότι δεν αποδέχονται καμία πράξη διορισμού. Ο Δι-
καστικός Αντιπρόσωπος κατήγγειλε ως παράνομη την διαδικασία και ενημέρωσε τον
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταστρέψει το Επικουρικό μας Ταμείο και έχουν οδηγήσει
ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων σε επικουρικές συντάξεις των 30 – 50 ευρώ, αντί να
παραιτηθούν, επιδιώκουν να μένουν γαντζωμένοι στις θέσεις τους. Γι’ αυτό άλλωστε
είχαν επιχειρήσει να τροποποιήσουν το καταστατικό, αλλά η προσπάθειά τους ανετράπη
με δικαστική απόφαση και τώρα επιχειρούν τη νέα τροποποίηση, ώστε οι Γενικές Συνε-
λεύσεις να γίνονται μέσω διορισμένων μελών-αντιπροσώπων - και όχι του συνόλου των
μελών του Ταμείου. Και αφού προηγουμένως πέτυχαν να διαγράψουν από μέλη 2.182
συνταξιούχους του Ταμείου, έχουν ένα μόνο στόχο:

Να μην ελέγξουμε τα πεπραγμένα τους σαν Διοίκηση του Ταμείου για 12 χρόνια, αλλά
το κυριότερο να μην δηλώσει το Ταμείο παράσταση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην μηνυ-
τήρια αναφορά που έχει κατατεθεί εναντίον τους για την επένδυση - εξαφάνιση των
55,5 εκ. ευρώ, που αποτελούσε το 50% της ρευστότητας του Ταμείου και το 1/3 των
αποθεματικών του, αλλά και τη διερεύνηση της 12ετούς θητείας και των επιλογών
τους που έχουν καταστρέψει οικονομικά το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Αυτά που διαδραματίστηκαν στις 5/8/18 δεν έχουν συμβεί ούτε στις πιο μαύρες μέρες του
συνδικαλισμού, από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να διατηρηθούν με νύχια και με
δόντια στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπί-
σουν τις τεράστιες συνέπειες που αντιμετωπίζουν, όταν με αποκλειστική ευθύνη τους οδή-
γησαν έναν ασφαλιστικό φορέα στην οικονομική καταστροφή. Όσοι από εσάς συνάδελφοι
παρευρεθήκατε στις 5/8/18 στο γήπεδο του Πανελληνίου και βιώσατε τα όσα διαδραμα-

τίστηκαν, να είστε σε ετοιμότητα, διότι δεν μπορεί να μείνει αυτό
το γεγονός χωρίς συνέπειες για αυτούς που το σχεδίασαν και
το υλοποίησαν. Είναι χρέος μας επίσης, να γνωστοποιήσουμε
αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα  στους θεσμούς της Πολιτείας,
προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα σε κα-
νένα χώρο ασφαλισμένων και εργαζομένων και  να χτυπηθεί
το κακό στη ρίζα του.

Σύντομα οι Σύλλογοι και οι παρατάξεις που  έχουν στρατευθεί
να διασώσουν την επικουρική μας σύνταξη, θα γνωστοποι-
ήσουν σε κάθε αρχή και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αδιά-
σειστα στοιχεία που  θα αποδεικνύουν την “δράση” της
12ετούς θητείας της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ που κατέ-

στρεψε το Ταμείο.

Συνάδελφοι, σας καλούμε να συμπαραταχθείτε και να στηρίξετε όλες τις νομικές και συν-
δικαλιστικές ενέργειες που θα αποφασίσουμε προκειμένου να απομακρύνουμε τους επι-
κίνδυνους αυτούς ανθρώπους που κατέστρεψαν το ΤΑΠΙΛΤ –ΑΤ.

Τέλος, νιώθουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους εκατοντάδες συ-
ναδέλφους μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και συμμετείχαν στη Γενική
Συνέλευση κάτω από τραγικές συνθήκες στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου, αλλά και
όσους συνέβαλαν στην μεγάλη κινητοποίηση ενημέρωσης της τελευταίας εβδομάδας.  Πι-
στεύουμε ότι η Συνέλευση αυτή πρέπει να αφυπνίσει και αυτούς που δεν συμμετείχαν στη
χθεσινή διαδικασία, διότι όταν αγωνιζόμαστε για θέματα που αφορούν την ίδια μας της
ζωή, όπως είναι η επικουρική σύνταξη, πρέπει όλοι με συνέπεια να δίνουμε το παρών.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ME ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ -EUROBANK

Όλοι  μαζ ί θα επαναφέρουμε τη  νομιμότητα 
και  την ομαλότητα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Συνάδελφοι, όλα όσα διαδραματίστηκαν την Κυριακή 5-8-2018 στο Κλειστό Γήπεδο Πα-
νελληνίου όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ήταν προσχεδιασμένα και
“αρχιτέκτονες” αυτών ήταν ο εργοδοτικός συνδικαλιστής και πρόεδρος του συλλό-
γου Προσωπικού Alpha Bank κ. Γκιάτης, ο πρόεδρος του συλλόγου Εργαζομένων της
τράπεζας Αττικής κ. Σταθόπουλος και η διορισμένη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Είναι χρέος όλων μας, όχι απλά να καταδικάζουμε αυτά τα φαινόμενα αλλά να ενεργο-
ποιούμεθα με συλλογική προσπάθεια ώστε να μην επιτρέψουμε να συμβούν ξανά. Για
το λόγο αυτό, όσοι δώσατε το παρών στο Κλειστό του Πανελληνίου και ήσασταν αυτό-
πτες μάρτυρες των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν, σας καλούμε να υπογρά-
ψετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, αν είναι δυνατό με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή
άλλη δημόσια αρχή, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (www.ioninikenotita.gr) και να
την αποστείλετε άμεσα στο σύλλογό μας είτε με φαξ στο 2103311278 είτε στο e-mail:
info@ionikienotita.gr.
Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας, για τον αγώνα που
δίνουμε όλοι μαζί για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης. 

Δεν συμμετέχουμε στην εκλογική  παρωδία της
ανεξέλεγκτης διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ !
Όσοι δώσατε το παρών στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που επρόκειτο να πραγ-
ματοποιηθεί στις 5/8 στο Κλειστό του Πανελληνίου βιώσατε από κοντά τις πραξικοπη-
ματικές ενέργειες της διοίκησής του που οδήγησαν στη μη διεξαγωγή της, ενώ και οι
υπόλοιποι είμαστε βέβαιοι ότι ενημερωθήκατε είτε από τους συναδέλφους σας είτε από
το Σύλλογό μας.

Παρά το γεγονός ότι η Γ.Σ. δεν διεξήχθη, έχουν το θράσος να κινούν διαδικασίες για
εκλογές, καλώντας τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε ανυπόστατες αρχαιρεσίες.

Kανένας συνάδελφος δεν πρέπει να συμμετάσχει και να παρέχει ψήγμα νομιμοποί-

ησης σε αυτήν την παρωδία εκλογών που διοργανώνει η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

� ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ !

��ΔΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΫΛΩΣΑΝ 55,5 ΕΚΑΤ.
ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ATTICA BANK & ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ !

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΓΙΑ : 

Σύλλογός μας έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του τη διάσωση της
επικουρικής μας σύνταξης ενεργώντας για την επίτευξη του διακηρυγμένου στό-
χου μας ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί τη μοναδική προ-

οπτική για τη διασφάλιση επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους,
εργαζόμενους και συνταξιούχους, του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Παράλληλα, κοινή απαίτηση όλων των συναδέλφων είναι η απομάκρυνση της διορι-
σμένης διοίκησης που οδηγεί το επικουρικό μας ταμείο στην καταστροφή και τις επι-
κουρικές μας συντάξεις στην καταβύθιση.

Σε αυτούς τους μείζονες στόχους, χρειαζόμαστε τη δραστηριοποίηση και την ενεργή
στήριξη όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΙΟΝΙΚΗΣ.

Μετά και από σύσκεψη με τους υπόλοιπους συλλόγους που έχουμε κοινή γραμμή, απο-
φασίσαμε να συγκεντρώσουμε τον απαραίτητο αριθμό αιτήσεων προκειμένου να
συγκληθεί Γ.Σ. στο ταμείο για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 

Έχουμε αποδείξει την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε όλες τις υποθέσεις
που αφορούν την Ιονική Οικογένεια. Σας ζητάμε για μία ακόμα φορά να εμπιστευτείτε
τη στρατηγική μας που θα αποβεί προς όφελος όλων μας.

Όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε την επικουρική μας σύνταξη,

επιτυγχάνοντας το μεγάλο στόχο ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ!

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤΥ π ό  τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ί α  σ ε κ ι ο υ ρ ι τ ά δ ω ν  σ ε  π α ρ ά τ α ξ η   “ γ ρ α μ μ ή ς  Μ α ζ ι ν ό ”
α π ο π ε ι ρ ά θ η κ α ν  ν α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  !

Για αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους, εργαζόμενους
και συνταξιούχους, ασφαλισμένους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να εξετά-
σετε το σκεπτικό και την περιγραφή της πρότασής μας που
θα βρείτε στην ένθετη στο παρόν φύλλο αίτηση, να την
υπογράψετε με θεωρημένο από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ το γνή-
σιο της υπογραφής σας και να μας την αποστεί λετε άμεσα !

ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΗΗ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΤΤ ΑΑ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΤΤ -- ΑΑ ΤΤ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ   ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΑΑ ΕΕ ΠΠ
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Α θήν α  4  Σ επτεμ βρ ί ου  2018  
Α ρ .  Π ρ ω τ . :  22 - 38

Προς
1. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κα Έφη Αχτσιόγλου
2. Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κο Αναστάσιο Πετρόπουλο

Κοιν: 1. Δ.Σ. ΕΤΕΑΕΠ
2 α. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα 

β. Πολιτικά Κόμματα  

Κύριοι Υπουργοί
Επανερχόμαστε και σας επαναλαμβάνουμε ότι:
Όπως είναι γνωστό το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι ένα υπό κατάρρευση Ταμείο, το οποίο δεν
δύναται να εγγυηθεί τις επικουρικές συντάξεις όχι μόνο των μελλοντικών συνταξιού-
χων, αλλά ούτε των σημερινών. 
Η μόνη λύση και με δεδομένο ότι αποτελεί πλέον «κλειστό» Ταμείο χωρίς νέους ασφα-
λισμένους από το 2005 και μετά , αφού οι νέοι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΜ
σήμερα ΕΤΕΑΕΠ, είναι η συγχώνευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη την προώθηση και ψήφιση από τη Βουλή της
αναγκαίας για το σκοπό αυτό ρύθμισης την οποία και επισυνάπτουμε για μία ακόμη
φορά. 
Είναι προφανές ότι δεν επιδιώκουμε οποιαδήποτε ειδική μεταχείριση , αλλά τη δια-
σφάλιση των συντάξεών μας με βάση τον κανονισμό παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και την
εφαρμογή και για τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ των δια-
τάξεων του νόμου 4387/2016.

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι η ακόλουθη:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ  ΠΑΡΟΧΩΝ

(ΕΤΕΑΕΠ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Επικουρική ασφάλιση , όπως είναι γνωστό αποτελεί μορφή υποχρεωτικής ασφάλι-
σης από 1/2/1983 για το σύνολο των μισθωτών της χώρας . Από την ανωτέρω ημερο-
μηνία εντάχθηκαν στο νεοσύστατο τότε ΤΕΑΜ , όσοι από τους εργαζόμενους
μισθωτούς δεν είχαν επικουρική ασφάλιση. Αντίθετα για όσους είχαν επικουρικά τα-
μεία υποχρεωτικής ασφάλισης οποιασδήποτε νομικής μορφής , υπήρξε εξαίρεση από
την υπαγωγή στο ΤΕΑΜ , μετέπειτα ΕΤΕΑΜ και σήμερα ΕΤΕΑΕΠ.
Στην πορεία όποια από τα ταμεία δεν είχαν τη δυνατότατα να αποδώσουν συντάξεις
τουλάχιστον  στο επίπεδο του ΕΤΕΑΜ , η νομοθετική πρόβλεψη ήταν να συγχω-
νεύονται στο μεγάλο αυτό Επικουρικό Ταμείο των Μισθωτών .Έτσι  μέχρι το 2012
πριν τη δημιουργία του ΕΤΕΑ είχαν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ 26 επικουρικά ταμεία με-
ταξύ των οποίων και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού της Γενικής Τραπέζης
της Ελλάδος , το οποίο ήταν Ν.Π.Ι.Δ.
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι το Επικουρικό Ταμείο που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και
καλύπτει για επικουρική σύνταξη τους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ Τράπεζας
που συγχωνεύτηκε στην ΑLPHA καθώς και εργαζόμενους σε άλλες Τράπεζες , όπως
την Πειραιώς, Αττικής κ.λ.π., των οποίων οι Τράπεζες που εργάστηκαν συγχωνεύτη-
καν στους νέους Ομίλους.
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ παρά τις μεγάλες μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις με αποφά-
σεις του Δ.Σ. του Ταμείου κατά 70% περίπου τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ταμείο
που δεν μπορεί να  διασφαλίσει την καταβολή ούτε των σημερινών μειωμένων συντά-
ξεων, λόγω της πλήρους ανατροπής της αναλογίας ασφαλισμένων- συνταξιούχων. 
Με δεδομένο ότι είναι ένα Ταμείο χωρίς νέους ασφαλισμένους οι οποίοι υπήχθησαν
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου 3371/2005  για επικουρική σύνταξη
αρχικά στο ΕΤΕΑΜ, σήμερα ΕΤΕΑΕΠ, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει καταστεί ένα Ταμείο
χωρίς μέλλον, αφού ήδη οι συνταξιούχοι, που ανέρχονται σε 6.150, ξεπερνούν τον
αριθμό των ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2018, μετά και το  πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου της ΑLPHA, θα είναι 4.300 περίπου.
Επειδή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ 997/1979 στο άρθρο 3,  προέβλεπε ότι στην
περίπτωση που ένας επικουρικός ασφαλιστικός φορέας δεν μπορεί να χορηγεί παροχές
ισοδύναμες με εκείνες του ΕΤΕΑΜ , μπορεί οποιαδήποτε οργάνωση των εργαζομένων
ή ακόμη και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι να ζητήσουν από τον Υπουργό Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ ή σήμερα στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ, που αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση του ΕΤΕΑΜ και όλων των επικουρικών
ταμείων
Επειδή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν μπορεί να εξασφαλίσει συντάξεις ισοδύναμες με εκείνες
του ΕΤΕΑΕΠ ,μετά την παρέμβαση της Πολιτείας με το νόμο 3371/2005 με τον οποίο
κατέστησε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «κλειστό» ταμείο , χωρίς νέους ασφαλισμένους 
Επειδή κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2084/1992, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποτελεί
φορέα κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα υποχρεωτικής ασφάλισης
Επειδή η περιουσία του Ταμείου που ξεπερνά τα 170 εκατ. ευρώ, δεν θα πρέπει να
εξανεμιστεί είτε με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης είτε με την επιστροφή
των εισφορών 
Επειδή ο υποχρεωτικός  χαρακτήρας της ασφάλισης είναι δεδομένος , απορρέει από
την υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης η οποία ασκείται στην περίπτωση
των ανωτέρω ασφαλισμένων και συνταξιούχων μέσα από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και η Πο-
λιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ασφαλιστική κάλυψη και την καταβολή επικουρικών
συντάξεων στους εν λόγω εργαζόμενους και συνταξιούχους για σήμερα και το μέλ-
λον
Επειδή, τέλος, οι προβλεπόμενες με βάση το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασφα-
λιστικές εισφορές ανέρχονται σε 3% για τους εργαζόμενους και 4% για τους εργο-
δότες,   δηλαδή υψηλότερες κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα των τακτικών
εισφορών του ΕΤΕΑΕΠ
Εισηγούμαστε την ψήφιση της κατωτέρω διάταξης:

- Υποστηρίζουμε και προωθούμε την πλήρη ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ 

- Απορρίπτουμε το ενδεχόμενο ένταξης μόνο των συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ με
τα... ψίχουλα και τα 50άρικα χωρίς αναπροσαρμογή των συντάξεων με τις 
διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ, που προωθούν Γκιάτης, Κολλάτος και ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  

- Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων
της Ιονικής κατέθεσαν πρόταση Νόμου για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ προς το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Χρήσιμες πληροφορίες και Παραδείγματα για τη διαμόρ-
φωση των συντάξεων σε περίπτωση ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ

Συνάδελφοι,

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής διακηρύσσουν
σταθερά τη διαχρονική και πάγια θέση ότι η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική για τη διάσωση και παροχή αξιο-

πρεπούς επικουρικής σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους συ-
ναδέλφους μας.

Η διοίκηση του επικουρικού μας ταμείου σε σύμπνοια με τους κκ. Γκιάτη και Κολ-
λάτο, θέλουν να οδηγήσουν μόνο τους συνταξιούχους στο ΕΤΕΑΕΠ με τα 50άρικα και
τα… ψίχουλα που ακόμα τους ανήκουν και χωρίς αναπροσαρμογή των συντάξεων
βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΕΠ, ενώ τα ελάχιστα υπόλοιπα που έχουν
απομείνει από τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη θέλουν να τα οδηγήσουν μέσω
των Συλλόγων των Εργαζομένων σε παρεμφερείς σκοπούς (βλ. ασφαλιστικές εταιρείες)
για να «διασφαλιστούν» οι εργαζόμενοι.

Εμείς διαφωνούμε με αυτήν την καταστροφική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και
για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους προοπτική. Προς τούτο καταθέσαμε υπό-
μνημα με την πρόταση πλήρους ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ με τις δια-
τάξεις του καταστατικού του ΕΤΕΑΕΠ που επεξεργάστηκαν ο ασφαλιστικός μας
σύμβουλος, πρώην Υπουργός Εργασίας κος. Γιώργος Κουτρουμάνης και ο Γεν. Γραμ-
ματέας του Συλλόγου μας και πρώην Διευθυντής του ΤΑΠΙΛΤ, συνάδελφος Νίκος
Αλεξόπουλος, την οποία καταθέσαμε από κοινού με το Σύλλογο Εργαζομένων της
Ιονικής στην Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου, τον αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο
Αναστάσιο Πετρόπουλο, το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά και στο Γραφείο του Πρωθυπουρ-
γού κου Αλέξη Τσίπρα και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, με το υπ’ αριθμ.  22-
38/4.9.18 κάτωθι υπόμνημα που περιλαμβάνει και την προτεινόμενη διάταξη για
την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο τεκμηριώνεται κατ’ απόλυτο
τρόπο η υποχρέωση της Πολιτείας να παρέμβει προκειμένου να εντάξει τον επικου-
ρικό μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ.

Ο Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ και Πρόεδρος του
ΣΥΙΛΤΕ Νίκος Αλεξόπουλος
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Υπαγωγή ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕTEAΕΠ

α)  Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών(ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ)υπάγονται υποχρεωτικά,
από την πρώτη του μεθεπομένου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ  Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).  
β) Οι ασφαλισμένοι του συγχωνευομένου Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι του
ΕΤΕΑΕΠ και η ασφαλιστική σχέση τους διέπεται, από τη συγχώνευση και μετά, από
τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής
ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.
γ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω Ταμείο, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή 
προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, με βάση τις 
διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, γίνε-
ται χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ.
δ) Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το  Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι οποίες δεν
έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται
στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την ολοκλήρωση τους.
ε) Από την υπαγωγή στο ΕΤΕΑΕΠ , οι καταβαλλόμενες αλλά και οι νέες συντάξεις

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το ΕΤΕΑΕΠ
και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1 και 2 του νόμου
4387/2016 . 
Το ποσό της προκύπτουσας σύνταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί εφεξής την
καταβαλλόμενη σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ, η οποία διέπεται από τη νομοθεσία αυτού.
Το ΕΤΕΑΕΠ βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεων στους ανωτέρω
συνταξιούχους, οι οποίες μεταβάλλονται σύμφωνα με τις μεταβολές των συντάξεων
του ΕΤΕΑΕΠ. 
στ)Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μεταβιβάζεται
στο ΕΤΕΑΕΠ.  Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστω-
τική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία
μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτη-
ματολογικά βιβλία.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρό-
ταση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια
που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις.
η) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του συγχωνευόμενου Ταμείου
συνεχίζονται από το ΕΤΕΑΕΠ, χωρίς διακοπή της δίκης. Οι δικαστικές αποφάσεις που
εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑΕΠ.

Κύριοι Υπουργοί 
Επειδή το θέμα της διασφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης είναι για μας ζωτικής
σημασίας και άμεσης προτεραιότητας , παρακαλούμε όπως έχουμε μαζί σας το
συντομότερο συνάντηση , προκειμένου να έχουμε την απάντησή σας για την προ-
ώθηση της ρύθμισης και την επίλυση του προβλήματος.

Υ.Γ.: Η Ελληνική Πολιτεία, έστω και καθυστερημένα έχει υποχρέωση άμεσης
νομοθετικής παρέμβασης για να σώσει ότι σώζεται από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Σε δια-
φορετική περίπτωση τα σωματεία μας, πολύ σύντομα, θα επιδιώξουν δικαστικά
την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ως άνω κείμενη νο-
μοθεσία. Δεν θα περιμένουμε οι ασφαλιστικές μας εισφορές να γίνουν αύριο βορά
ασφαλιστικών εταιριών. 

Από 16/2/2015 που σας ζητήσαμε για πρώτη φορά την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑ, η περιουσία του επικουρικού μας ταμείου έχει απομειωθεί σημαντικά,
μετά μάλιστα και από τη γνωστή “επένδυση” των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της
Attica Bank. 

Επιπροσθέτως, οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι όποιοι λόγοι για τους οποίους η
υπαίτια διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν αποφασίζει την αναγκαία και επιβεβλη-
μένη ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ δεν ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους ούτε τους συντα-
ξιούχους οι οποίοι μετά την “επένδυση”, είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται
στα 47,00 ευρώ. Το όλο ζήτημα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε όλες τις προεκτάσεις του θα
έπρεπε από πολύ καιρό να απασχολεί εντατικά το Υπουργείο σας. Κύριοι έχετε το
λόγο. 

Με εκτίμηση
Για τα Διοικητικά Συμβούλια

του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας – 
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Φιλιππόπουλος Σαράντος             Αλεξόπουλος Νικόλαος

του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ της Ιονικής
(Σ.Υ.Ι.Λ.Τ.Ε.)

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αλεξόπουλος Νικόλαος               Ανδριώτης Γεώργιος

.

Ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
Χ ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ  Π Λ Η ρ Ο φ Ο ρ Ι Ε Σ  &  Π Α ρΑ Δ Ε Ι Γ Μ ΑΤΑ

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και προκειμένου
να κατανοήσετε καλύτερα τι θα σημάνει αυτή η σημαντική εξέλιξη για τη διάσωση και
παροχή αξιοπρεπούς επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, εργαζο-
μένους και συνταξιούχους, του επικουρικού μας ταμείου, σας παραθέτουμε κάποιες
χρήσιμες πληροφορίες και ενδεικτικά παραδείγματα για το επίπεδο των συντάξεων
που θα διαμορφωθεί μετά την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ.

Συνάδελφοι,

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

Είμαστε βέβαιοι ότι πλέον έχετε κρίνει τη συνέπεια των θέσεών μας, την αποτελεσμα-
τικότητα των ενεργειών μας και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα
τα θέματα που αφορούν την Ιονική Οικογένεια, μακριά από λαϊκισμούς και ψευδείς
υποσχέσεις και ζητάμε και σε αυτό το μείζον θέμα να εμπιστευτείτε το σχεδιασμό μας
και να στηρίξετε τις επιλογές μας για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης !

Εφόσον υιοθετηθεί και ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς για
τους προερχόμενους από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα περιλαμβάνει  τα ακόλουθα:

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα διαμορφωθούν σε 3% για τους εργαζόμενους1
και 3% για τους εργοδότες , μετά τη μεταβατική περίοδο η οποία διαρκεί
μέχρι 31/12/2021 κατά την οποία οι εισφορές  είναι 3,5% για κάθε ένα από
τα δύο μέρη.

Οι συντάξεις θα υπολογιστούν με συντελεστή 0,525% για κάθε έτος ασφάλι-2
σης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2014 και με το σύνθετο συντελεστή ο
οποίος προσδιορίζεται από το ΕΤΕΑΕΠ κάθε έτος , για κάθε έτος που
συμπληρώνεται μετά την 1/1/2015. Ο συντελεστής 0,525 % προκύπτει από
το γεγονός ότι οι  εισφορές για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι 7% αντί για 6% που ήταν
για το ΕΤΕΑΜ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.  1 και 2 του νόμου 4387/2016 όλες οι3
συντάξεις και οι καταβαλλόμενες θα υπολογιστούν με το νέο τρόπο , χωρίς
τον επανυπολογισμό , ο οποίος εφαρμόστηκε στις παλιές συντάξεις με τις με-
γάλες μειώσεις που ακολούθησαν για όσους είχαν άθροισμα κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τις παλιές συντάξεις θα χρησιμοποιηθούν οι4
συντάξιμες αποδοχές από 1/1/2002 και μετά και μέχρι την αποχώρηση του
εργαζόμενου , όπως δηλαδή υπολογίζονται οι νέες συντάξεις , σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου 4387/2016, αναπροσαρμοσμένες με τις μεταβολές
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ. ) για την ίδια περίοδο. Εναλλακτικά θα
μπορούσαν για τους παλαιούς πάντοτε συνταξιούχους να χρησιμοποιηθούν
οι συντάξιμες αποδοχές , όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην απόφαση για
την απονομή της κύριας σύνταξης. Είναι αυτονόητο ότι και στην περίπτωση
αυτή οι ανωτέρω συντάξιμες αποδοχές θα είναι αναπροσαρμοσμένες με
βάση τις μεταβολές του Δ.Τ.Κ.

Με βάση τις ανωτέρω προσεγγίσεις και  παραδοχές και για να υπάρχει μια
εικόνα για το επίπεδο των συντάξεων που θα διαμορφωθεί μετά την ένταξη
στο ΕΤΕΑΕΠ παραθέτουμε τα ακόλουθα  ενδεικτικά παραδείγματα:

Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε το 2010 με συντάξιμες αποδοχές 2.500•
ευρώ και 35 έτη ασφάλισης θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό
επικουρικής σύνταξης 459 ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για
περίθαλψη)

Εργαζόμενη που συνταξιοδοτήθηκε το 2014 με συντάξιμες αποδοχές 2.000•
ευρώ και 25 έτη ασφάλισης με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου ,
θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 262,5
ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για περίθαλψη)

Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε το 2016 με συντάξιμες αποδοχές 2.800•
ευρώ και 35 έτη ασφάλισης θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό
επικουρικής σύνταξης 509  ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για
περίθαλψη)

Εργαζόμενος  που συνταξιοδοτήθηκε το 2017 με μειωμένη σύνταξη , με συντά-•
ξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης( στο 60ο έτος της ηλικίας
του ) θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό μειωμένης επικουρικής
σύνταξης 318  ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για περίθαλψη)

Εργαζόμενος με 35 έτη ασφάλισης που θα συνταξιοδοτηθεί το 2019 , με•
συντάξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ θα λάβει επικουρική σύνταξη 437 ευρώ. 

Εργαζόμενος που θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη  το 2019 με συντά-•
ξιμες αποδοχές 3.000 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης θα πρέπει να λάβει από το
ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 538  ευρώ ( προ φόρου και ασφα-
λιστικής εισφοράς για περίθαλψη)

Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε το 2000 με 35 έτη ασφάλισης και•
συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ οι οποίες με την αναπροσαρμογή θα δια-
μορφωθούν στις 2.400 ευρώ , θα λάβει επικουρική σύνταξη 441 ευρώ

Εργαζόμενη η οποία συνταξιοδοτήθηκε το 1995 με 30 έτη ασφάλισης με το•
καθεστώς της μητέρας και συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ οι οποίες με την
αναπροσαρμογή διαμορφώνονται στα 2.050 ευρώ θα λάβει επικουρική
σύνταξη 323 ευρώ.

Επισημαίνουμε ότι σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα ο υπολογισμός

έχει γίνει όπως ακριβώς εφαρμόζεται σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ για τους

νέους συνταξιούχους.

Αν ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος δε λάβει υπ’όψη το αίτημά
μας, θα προχωρήσουμσε σε διαμαρτυρία διαρκείας έξω από το Υπουργείο
μέχρι να δικαιωθούμε! Παράλληλα θα κινήσουμε άμεσα δικαστικές διαδι-
κασίες για την υλοποίηση των στόχων μας προκειμένου να διασφαλίσουμε
τα ασφαλιστικά μας συμφέροντα και να διασώσουμε την επικουρική μας
σύνταξη από τα καταστροφικά σχέδια της συμπαιγνίας που έχει οδηγήσει
με τις αποφάσεις και τις ενέργειές της το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την επικουρική μας
σύνταξη στα πρόθυρα του αφανισμού…
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ΝΑΤΑΣΑ ΒΑρΕΛΑ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 33 ετών η Νατάσα Βαρελά, κόρη του
συναδέλφου μας Δημήτρη Βαρελά που είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στο κα-
τάστημα Μεγάρων. Η Νατάσα, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, ήταν ένας εξαι-
ρετικός άνθρωπος και ο άδικος χαμός της έχει βυθίσει στο πένθος τη
δημοσιογραφική κοινότητα της χώρας, αλλά και σύσσωμη την Ιονική Οικογέ-
νεια. Στο συνάδελφό μας Δημήτρη, τη σύζυγό του Ελένη και τον αδερφό της
Γιάννη, καθώς και στους οικείους της, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητή-

ρια.

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΣΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 50 ετών, ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε
για να κρατηθεί στη ζωή, ο συνάδελφός μας Ηλίας Βάσσος που είχε υπηρετή-
σει στην Υπηρεσία Ασφαλείας στο Κεντρικό και στο Κατάστημα Συγγρού. Τον
διέκριναν το ήθος η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο συνάδελφος είχε γεννηθεί
στην Αυστραλία, αλλά ήρθε στην Ελλάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Εκτός από τη
δραστηριότητά του στην τράπεζα, η μεγάλη του αγάπη υπήρξε το ποδόσφαιρο
και μάλιστα το ταλέντο του τού επέτρεψε να αγωνιστεί σε σειρά ομάδων, ενώ

παράλληλα είχε συνδράμει και την ομάδα της Ιονικής να κάνει πρωταθλητισμό και να κερδίσει πολ-
λούς τίτλους στις παντραπεζικές διοργανώσεις. Στη σύζυγό του Τούλα και τους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελφός μας Πάνος Παπαδόπου-
λος που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, στη Ναυαρίνου, στον Κορυδαλλό ως ερ-
γαζόμενος, Υποδιευθυντής και Διευθυντής, στη Φίλωνος, στη Διεύθυνση
Επιθεώρησης, στην Αγγελοπούλου ως Διευθυντής, στη Σπύρου Μερκούρη, στην
Ελευσίνα, στη Διεύθυνση Οργάνωσης, στη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημά-
των, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νησιών Αιγαίου και ως Υποδι-
ευθυντής στο Κερατσίνι, στη Γ’ Σεπτεμβρίου και στην Πλατεία Αμερικής. Τον

διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα, αλλά και η αποφασιστικότητά του, καθώς μετά από
την καταγγελία της σύμβασής του από την τράπεζα ακολούθησε πολυετής δικαστικός αγώνας με την
απόλυτη υποστήριξη του Συλλόγου μας, επιτυγχάνοντας εν τέλει την πλήρη δικαίωσή του! Στη σύζυγό
του Βάνα και τα παιδιά τους Θεοδώρα, Κωνσταντίνο και Μαρία, καθώς και στους οικείους του, εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤρΙΑΔΗΣ
Έφυγε άδικα από κοντά μας με τραγικό τρόπο σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελ-
φός μας Μιλτιάδης Δημητριάδης από πνιγμό. Ο Μιλτιάδης είχε υπηρετήσει
στο Κατάστημα της Καβάλας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Ο άδικος και απροσδόκητος χαμός του συναδέλφου ρίχνει βαριά τη
σκιά του στην ιονική οικογένεια. Στη σύζυγό του και επίσης συναδέλφισσά
μας Κλεονίκη Ασλανίδου, η οποία είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Καβάλας

και Χρυσούπολης και στις δύο κόρες τους, Μαρία και Θεανώ, καθώς και στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΒΑΣΩ ΜΑρΚΑΚΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για
να κρατηθεί στη ζωή η αγαπητή Βάσω Μαρκάκη, σύζυγος του συναδέλφου μας
Γιάννη Μαρκάκη, που επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργα-
ζομένων της Ιονικής.
Η αγαπητή Βάσω διακρινόταν από το ήθος και τη συνέπεια, ενώ ήταν ιδιαίτερα
αφοσιωμένη στη θρησκευτική πίστη. Λόγω της ενασχόλησης του συναδέλφου
Γιάννη με το Σύλλογο Εργαζομένων, γνώριζε πάρα πολλούς συναδέλφους μας

και είχε καταστεί ένα εξέχον μέλος της Ιονικής Οικογένειας, καθώς όλοι εκτιμούσαμε την καλοσύνη,
τις ευαισθησίες και τη φιλανθρωπική της δράση.
Στο συνάδελφο Γιάννη, το γιο τους Μάνο, την αδερφή της Ουρανία, τη νύφη της Ευαγγελία και
τους εγγονούς της Γιάννη και Ορφέα, καθώς και στους οικείους της, εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια.

ΣΤΑΥρΟΣ ΑΝΔρΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε
για να κρατηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Σταύρος Ανδριανόπουλος που είχε
υπηρετήσει στο Κεντρικό και στα Καταστήματα Μοσχάτου, Φωκίωνος Νέγρη,
Πανόρμου, Αγίας Τριάδας Αμπελοκήπων, Ιλισίων, Νοσοκομείου Παίδων Αγ.
Σοφίας και Μεσογείων. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στο γιο του Γιώργο και τον αδελφό του Νίκο, καθώς και στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕρΖΑΚΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε
για να κρατηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Αθανάσιος  Τερζάκης, πατέρας
της επίσης συναδέλφισσάς μας Ζωής Τερζάκη που εργάζεται στο κατάστημα
Λεωφόρου Αθηνών. Ο συνάδελφος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Λογιστι-
κού, στο κατάστημα Κάτω Πατησίων, στην Αποθήκη Υλικού, στο κατάστημα
Περιστερίου και στο κατάστημα Πανεπιστημίου 39. Τον διέκριναν το ήθος, η

συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ασπασία και τις τέσσερις κόρες του, Ζωή, Ειρήνη,
Μαρία και Δέσποινα, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔρΕΣ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Αθανά-
σιος Δρες που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Αμαρουσίου και Ψυχικού,
ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και ως Διευθυντής
στα Καταστήματα Αγίας Παρασκευής και Νέου Ηρακλείου. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Γιούλα και στα παιδιά
τους Απόστολο και Χριστίνα, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΧΑρΑΛΑΜΠΟΣ ΖΥΓΟΥρΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Χαράλαμπος Ζυ-
γούρης που είχε υπηρετήσει στο κατάστημα της Καλαμάτας. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Σταυρούλα, τις κόρες τους
Βασιλική, Ουρανία και Σωτηρία, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 81 ετών ύστερα από μάχη που έδωσε να
κρατηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Λεωνίδας Καπετανάκης που είχε υπη-
ρετήσει επί σειρά ετών στην Τεχνική Υπηρεσία της Ιονικής Τράπεζας ως Πο-
λιτικός Μηχανικός. Ο συνάδελφος είχε εργαστεί στο ξεκίνημα της καριέρας
του ως μηχανικός στη ΔΕΗ και στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας,
κλείνοντας τον κύκλο της σταδιοδρομίας του στην Ιονική Τράπεζα. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αναστασία
και τους δυο γιους του Ιωάννη και Δημήτρη, καθώς και στους οικείους του εκ-

φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩρΓΙΟΥ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών η συναδέλφισσά μας Ιωάννα Λουκο-
πούλου - Παπαγεωργίου που είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Φίλωνος, στο
Κεντρικό, στο Κατάστημα Κοζάνης και στο Κατάστημα Κηφισιάς. Τη διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους γιους της Γιώργο και Θωμά εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑρΜΑΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος Αρμάος
που είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Διαθεσίμων στο Κεντρικό
Κατάστημα και στο Κατάστημα Παγκρατίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία- Ελένη και τα παιδιά τους, Αλφρέδο
και Λουκία, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια.

ΜΩρΙΣ ΔΑρΜΑΝΙΝ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνάδελφός μας Μωρίς Δαρμανίν που
είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και στα Καταστήματα Πετραλώνων, Συντάγματος,
Ναυαρίνου και Παγκρατίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Ειρήνη και το γιο τους Σπύρο, καθώς και στους οικείους του, εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΕΥΣΤρΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνάδελφός μας Ευστράτιος Γιαν-
νάκης που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και στο Κατάστημα Πλάκας. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.  Στη σύζυγό του Μύρτα,
την επίσης συναδέλφισσά μας κόρη του Παμέλα που υπηρέτησε στα κατα-
στήματα Κάτω Πατησίων, Αμπελοκήπων, Περισσού και ως Διευθύντρια στο
κατάστημα Πεύκης και τον αδερφό της Μάξιμο, καθώς και στους οικείους του

εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δικαστικές αποφάσεις
ΚΥρΙΟΠΟΥΛΟΣ φΑΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2768/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Φάνης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2007 και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού

12.321,83 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. H απόφαση αυτή
έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη
συγχώνευση διακριτική δυσμενής μεταχείριση των Ιονικά-
ριων από την Τράπεζα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρ-
νητικό στοιχείο για τις ένδικες προαγωγικές κρίσεις.
Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...δεν μπορεί να ληφθεί ως μειονε-
κτικό στοιχείο έναντι του συγκρινόμενου συναδέλφου του,
η αμέσως μετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, απασχό-
ληση του ενάγοντος ως απλού υπαλλήλου χωρίς ανάληψη
θέσης ευθύνης, ανάλογης της ανωτέρω προϋπηρεσίας του
στην απορροφηθείσα τράπεζα, που δεν οφείλεται σε υπαι-
τιότητά του, αλλά εμπίπτει στο πλαίσιο αρνητικού αντίκτυ-
που, που είχε η συγχώνευση για μεγάλο αριθμό υπαλλήλων
της απορροφηθείσας τράπεζας, όπως κατέθεσε ενόρκως
μετά λόγου γνώσεως λόγω της συνδικαλιστικής ιδιότητας
του ως πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στην εναγό-
μενη και προερχομένων εκ της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
ΑΕ, ο εξετασθείς στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικα-
στηρίου μάρτυρας Σαράντος Φιλιππόπουλος του Θεοδώ-
ρου....».
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1572/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Από-
στολο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 49.873,04 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 800 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΚΑρΑΟΓΛΑΝΗ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1826/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών   αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2009 και ότι
της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
7.998,75 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 250 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΕΤρΑΚΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1566/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Άγγελο για επαναχορηγούμενο κατά τον τελευταίο μήνα απα-
σχόλησης ειδικό επίδομα το ποσό των 144,45 € καθώς και
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 28.783 €
νομιμοτόκως (με συνυπολογισμό του ειδικού επιδόματος) και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.450 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.


