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Μας δίδαξαν κάτι οι τραγωδίες στη
Μάνδρα και το Μάτι; 

Δύο ανείπωτες τραγωδίες στην Αττική τον τελευταίο χρόνο
ήρθαν να ταρακουνήσουν συθέμελα την κοινωνία και το
πολιτικό μας σύστημα και να αναδείξουν τις ολέθριες αδυ-
ναμίες και τα θανατηφόρα κενά που αφήνει πίσω της  στον
κρατικό μηχανισμό - και όχι μόνο - η κρίση. Στα πρόθυρα
της πρωτεύουσας, όπου υποτίθεται βρίσκεται το επί-
κεντρο του κρατικού μηχανισμού και επομένως οφείλει να
είναι καλύτερη η αντίδραση και η αντιμετώπιση ακραίων
φαινομένων, στις πλημμύρες στη Μάνδρα αρχικά τον πε-
ρυσινό Νοέμβριο του 2017 και στη φωτιά στο Μάτι φέτος
το καλοκαίρι, όπου βρήκαν το θάνατο εκατοντάδες συνάν-
θρωποί μας, αναδείχθηκαν η γύμνια του κρατικού μηχανι-
σμού, η έλλειψη οργάνωσης, η ελλιπής ενημέρωση και
δραστηριοποίηση των πολιτών, αλλά και η περιβόητη… εκ-
δίκηση της φύσης. 

Οι πυρκαγιές δεν είναι ένα ελληνικό, αλλά παγκόσμιο φαι-
νόμενο, όπως έχει φανεί ειδικά φέτος που τα πύρινα μέτωπα
είχαν εξαπλωθεί και κατέκαιαν για μέρες τεράστιες εκτάσεις
σε όλο την υφήλιο. Η ολοένα και αυξανόμενη ανθρώπινη
πίεση και παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον έχει επιφέρει
και την ανάλογη αντίδραση. Τα ακραία φαινόμενα και οι φυ-
σικές καταστροφές έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς
μας ως συνέπεια της απληστίας του ανθρώπου και της έλ-
λειψης πολιτικής βούλησης για τη λήψη σημαντικών απο-
φάσεων. 

Όλοι, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, πρέπει να προσανατολι-
στούμε προς τις μεταβολές που φέρνει η κλιματική αλλαγή.
Θα είναι επώδυνο, διότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε ορι-
στικά συνήθειες του παρελθόντος, ώστε να καταστήσουμε
γενικά το περιβάλλον ανθεκτικό απέναντι σε τέτοιες ακραίες
καιρικές καταστάσεις. Να αποχαιρετήσουμε λ.χ. τα παλιά
πολεοδομικά πρότυπα και να σχεδιάσουμε όλοι μαζί μακρο-
πρόθεσμα. Η κλιματική αλλαγή πρέπει να γίνει μεγάλο πο-
λιτικό θέμα, καθώς θα καθορίσει την μελλοντική εξέλιξη του
κόσμου. 

Τα τεράστια βιομηχανικά συμφέροντα, οι ζώνες επιρροής
και κυριαρχίας, τα ενεργειακά, εμπορικά και στρατιωτικά
συμφέροντα αποτελούν τροχοπέδη για την κοινή, παγκό-
σμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνε-
πειών της. Ωστόσο, ένα μόνο μέρος των αδιανόητων
κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για διαστημικούς, πολε-
μικούς και αλλότριους των κοινωνικών συμφερόντων σκο-
πούς, σίγουρα θα ήταν αρκετό για να περιοριστούν σε
μεγάλο βαθμό οι καταστροφές από τα ακραία φαινόμενα…

Μας νίκησε πάλι ο… «Στρατηγός Άνεμος»
Εξετάζοντας βέβαια την πιο πρόσφατη τραγωδία στο Μάτι
και την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών, προσεγγίζοντας
το θέμα χωρίς ακρότητες και σκοπιμότητες αφού έχει πα-
ρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο ότι ήταν
πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η εξέλιξη, λαμβάνοντας
υπ’όψη την καμένη γη που έχει αφήσει πίσω της στη λει-
τουργία της κρατικής μηχανής η 8ετής κρίση και ενώ πα-
ράλληλα την ίδια ημέρα είχε εκδηλωθεί μία τεράστια
πυρκαγιά σε άλλο τμήμα της Αττικής με αποτέλεσμα οι δυ-
νάμεις της Πυρόσβεσης να ήταν αποσπασμένες. 

Αφού δεν αντιμετωπίστηκε στο ξεκίνημά της, η πύρινη λαί-
λαπα στη συνέχεια ήταν ουσιαστικά αδύνατο να αναχαιτι-
στεί, ιδιαίτερα σε μία κτισμένη πυκνόφυτη έκταση σε

Σημείωμα εκδότη
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Καταθέστε άμεσα τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά για τη διεκδίκηση αναδρομικών
των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και
επιδόματος αδείας μέσω του Συλλόγου
μας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυ-
νος παραγραφής μέρους των αξιώσεων
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Σ Υ Ν . Ε Ρ Γ Α . Σ Υ Α .
Ανταγωνιστικές προσφορές πακέτων κινητής

και σταθερής τηλεφωνίας μέσω του Συνεταιρισμού
μας (ξεκινώντας από μόλις 13,74 €/μήνα) Ολοκληρωμένες παροχές πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης, σε όλη την
Ελλάδα με ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (25€/ασφαλι-
σμένο, 40€/δύο ασφαλισμένοι,
60€/μέχρι και έξι ασφαλισμένοι)!

Η Κάρτα Υγείας “ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.” 
ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !
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από τη συνάντηση στις 6/12 με τον Υφυπουργό από τη συνάντηση στις 6/12 με τον Υφυπουργό 

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο που μας δήλωσε τη βούλησήκ. Αναστάσιο Πετρόπουλο που μας δήλωσε τη βούλησή
του για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠτου για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
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συνδυασμό με τη ζούγκλα της πολεοδομικής διαδικασίας που έχει εξελιχθεί για δεκαε-
τίες στο Λεκανοπέδιο (που έβρισκε ακραία εφαρμογή στο Μάτι) και τους πανικόβλητους
κατοίκους και οδηγούς που μπλόκαραν τις εξόδους διαφυγής. Εν τέλει, η βασική αιτία
της φονικής και καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι ήταν η αλλοίωση του φυσικού το-
πίου και η αλλαγή χρήσης της γης. 

Όχι βέβαια ότι δεν αποφεύχθηκαν τα λάθη και η ολιγωρία των Αρχών, αφού τις επό-
μενες μέρες κατέστη φανερή η έλλειψη συντονισμού, ενώ έγινε επίσης γνωστό ότι το
Μάτι δεν περιλαμβανόταν στη λίστα της Πυροσβεστικής με τις περιοχές της Αττικής με
άναρχη δόμηση, μέσα στο δάσος, ώστε να λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας στην
εν λόγω περιοχή.

Εντούτοις, πιστεύω ότι δεν ήταν αποτρέψιμη η καταστροφή υπό τις δεδομένες συνθή-
κες, στη δημιουργία των οποίων ωστόσο συνέβαλε ολόκληρη η κοινωνία. Αυτό είναι το
καθοριστικό. Πρέπει να διαπιστώνονται συλλογικά οι αιτίες και να αντιμετωπίζονται
συλλογικά.

Η αλληλο-επίρριψη ευθυνών, καλά κρατεί (εδώ και δεκαετίες) 
Καιρός για κάτι διαφορετικό !
Έντεκα χρόνια μετά τους 65 νεκρούς από την πυρκαγιά στην Πελοπόννησο το 2007 ο
“στρατηγός άνεμος”, ξανανίκησε για μια ακόμη φορά κατά κράτος, το ελληνικό κρά-
τος, στην Ανατολική Αττική. Η ιστορία επαναλαμβάνεται έτσι κι αλλιώς, αλλά σε αυτή
την περίπτωση εμείς φροντίσαμε να επαναληφθεί. Δεν πρά-
ξαμε ως κοινωνία και ως κράτος αυτό που οφείλαμε. Έντεκα
χρόνια μετά, δεν έχει γίνει καμία μελέτη τεχνοκρατικού χα-
ρακτήρα, που να μπορεί να ανιχνεύσει τα στοιχεία για το τι
δεν πήγε καλά στην πρόληψη και στη διαχείριση, ποιες ήταν
οι ανυπέρβλητες δυσκολίες που οδήγησαν στην τραγωδία,
ώστε να μάθουμε από αυτήν, με συνέπεια τη νέα τραγωδία…

Το θέμα είναι επιτέλους να αφήσουμε την αλληλοεπίρριψη
ευθυνών – ακόμα κι αν έχει βάση – και επιτέλους, στη μνήμη
των νεκρών, να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και να εφαρ-
μοστούν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, που θα μετριά-
σουν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν τις σημαντικότε-
ρες φυσικές καταστροφές, για τις οποίες πρέπει να υπάρξουν
λεπτομερέστερα σχέδια θωράκισης των οικισμών και των πό-
λεων. Ένα εθνικό, «ολιστικό σχέδιο» για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων κατα-
στροφών απαιτεί πρώτα από όλα εθνική συναίνεση και την ανάμιξη όλων των
εμπλεκομένων φορέων. Η χώρα μας οφείλει να λάβει υπόψη τις αλλαγές στην κοινωνία,
το περιβάλλον, τις χρήσεις γης, το κλίμα. Πρέπει να αποφασίσουμε συλλογικά τι πρέπει
να γίνει. Η κατάλληλη προετοιμασία πρέπει να διέπεται από τις αρχές του συμμετοχικού
σχεδιασμού – κρατικών, τοπικών φορέων και πολιτών. Σε αντίθετη περίπτωση, η όποια
προσπάθεια θα σφραγιστεί από αποτυχία, κοινωνικό και πολιτικό κόστος.

Λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση όλων των ενεργειών αντιμετώπισης•
αυτών των φαινομένων. Να υπάρχει ένα ξεκάθαρο «εγχειρίδιο» το οποίο θα
ακολουθείται πιστά από τους πολιτειακούς φορείς και θα αποσαφηνίζει το
ρόλο και τη λειτουργία του καθενός.

Συντονισμός και συνεργασία κρατικών και τοπικών φορέων κυρίως στην πρό-•
ληψη.

Να συνταχθούν σχέδια αντίδρασης και εκκένωσης, συνεχής δοκιμή, προσαρ-•
μογή και αναβάθμισή τους.

Να ληφθούν υπόψη  τα επιτυχημένα θεσμικά κείμενα πολιτικής προστασίας•
άλλων χωρών.

Η πολεοδομική ζούγκλα της χώρας είναι κοινή ευθύνη της Πολιτείας και των•
πολιτών. Είναι ένα φλέγον ζήτημα που απαιτεί την πιο σθεναρή πολιτική βού-
ληση, αφού πιθανώς συνεπάγεται και το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος, αφού
για να γίνει αντιμετωπίσιμη και διαχειρίσιμη, απαιτούνται συγκρούσεις με συμ-
φέροντα (π.χ. να εξαλειφθεί η ιδιωτικοποίηση παραλιών που αποτελούν μείζον
κοινωνικό αγαθό), τομές και αποφάσεις που μπορεί να αποδειχθούν σκληρές
(κατεδάφιση όλων εκείνων των τμημάτων που δημιουργούν προβλήματα).

Τα οικοδομικά υλικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων πρέπει να προ-•
σαρμοστούν υποχρεωτικά ώστε να αντέχουν σε ακραία φαινόμενα, έστω κι
αν αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος.

Συμμετοχή των πολιτών
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μάλλον θα πρέπει να τα συνηθίσουμε. Και να μας γίνει
κτήμα ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αν η
πρόληψη και η αντίδραση δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και ενεργοποίηση των πο-
λιτών σε συνεργασία με δυνάμεις της Πολιτείας. 

Προσωπικά είμαι σε θέση να αναφέρω ένα επιτυχημένο παράδειγμα αυτής της συνερ-
γασίας που έχει αποφέρει οφέλη στο φυσικό περιβάλλον και τους πολίτες. Λόγω της
καταγωγής της συζύγου μου έχω την τύχη να επισκέπτομαι συχνά το όμορφο νησί της
Σάμου που σας υπενθυμίζω ότι είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιές το 2000.
Το πιο πράσινο νησί του Αιγαίου, που ευτυχώς πλέον, λόγω της ποικιλομορφίας των
εδαφών του, έχει αναδασωθεί φυσικά. Αυτή η καταστροφή έφερε συνειδητοποίηση
στους κατοίκους του νησιού που οργανώθηκαν. Και το γεγονός αυτό δεν οφείλεται
μόνο στο κέντρο αεροσκαφών που λειτουργεί στη Σάμο για την κατάσβεση των πυρ-
καγιών, αλλά στην εκπαίδευση κρίσιμων ηλικιακών ομάδων που παρεμβαίνουν άμεσα,
με αποτέλεσμα να έχει ελάχιστα πληγεί έκτοτε το νησί από φαινόμενα πυρκαγιών.

Αν δεν υπάρξει ένα πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών και εθελοντικής ορ-
γάνωσης και δράσης που θα συνδράμει τους φορείς της Πολιτείας, καμία στρατηγική

πρόληψης και αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων δεν θα
καταστεί επιτυχημένη. Οι πολίτες, αφού καταλάβουν αυτήν
την αναγκαιότητα, οφείλουν να συμβάλλουν με τη δική τους
συμμετοχή, με τις δικές τους πρωτοβουλίες και πρακτικές -
παράλληλα με αυτές της Πολιτείας- στην προστασία του φυ-
σικού και του δομημένου περιβάλλοντος, τόσο στον ιδιωτικό
τους χώρο, όσο και στο δημόσιο, με πνεύμα συλλογικότη-
τας. 

Ας μην πάει η θυσία χαμένη. Αυτήν τη
φορά, ας ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας!
Πέραν των προθέσεων των παγκόσμιων ηγετών και της δυ-
ναμικής των διεθνών οργανισμών για να γίνουν οι απαραί-
τητες ενέργειες που θα ανατρέψουν την εχθρική προς το

περιβάλλον πορεία της ανθρωπότητας, στο δικό μας μικρό «χωριό» πρέπει να κατα-
βάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα ακραία φαινόμενα που
συνεχώς θα αυξάνονται. 

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να συνταχθεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και σύντομα πρέπει
να αποτελέσει τον κινητήρα της νέας πραγματικότητας, όπου προτάσσεται το δίκαιο
ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Βέβαια, η πρόληψη,
αλλά και η εξασφάλιση ετοιμότητας για άμεση κινητοποίηση και επιχειρησιακή αποτε-
λεσματικότητα προϋποθέτουν σχέδια που έχουν καταρτιστεί εκ των προτέρων,  τα
οποία δοκιμάζονται και αναβαθμίζονται συνεχώς, εξασφαλίζονται και ελέγχονται τα
μέσα και τα υλικά που είναι αναγκαία, καθορίζονται οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για κάθε
κατάσταση και εκπαιδεύονται περιοδικά, εξασφαλίζεται επαφή με όλους τους υποστη-
ρικτικούς φορείς.  Αν δεν ισχύσουν όλα αυτά, τότε τα σχέδια δεν είναι τίποτε παραπάνω
από νεκρά χαρτιά…

Η χώρα μας, μετά από μεγάλες καταστροφές και μαζικές απώλειες, έχει καταφέρει εν
πολλοίς (όχι ότι δεν υπάρχουν ακόμα παραλείψεις) να προσαρμοστεί στην πραγματι-
κότητα των σεισμών που πράγματι σε ικανοποιητικό βαθμό αντιμετωπίζονται με αμε-
σότητα και αποτελεσματικότητα. Η ίδια εξοικείωση πρέπει να επέλθει και σε άλλες
παρόμοιες καταστάσεις ώστε να μη ζήσουμε αντίστοιχες τραγωδίες εκατόμβης νεκρών
και στο μέλλον. 

Μακάρι η θυσία όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα να αποτελέσει την
αφετηρία μίας εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Οι
περισσότεροι μέσα μας σκεφτόμαστε ότι τίποτα δε θα αλλάξει. Έχουμε μάθει στην ακι-
νησία, έχουμε συνηθίσει κολλημένοι στο βάλτο. Ας είναι αυτές οι τραγωδίες το έναυσμα
για να διαψεύσουμε τους εαυτούς μας!  

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Μ α ς  δ ί δ α ξ α ν  κ ά τ ι  ο ι  τ ρ α γ ω δ ί ε ς  σ τ η  Μ ά ν δ ρ α  κ α ι  τ ο  Μ ά τ ι ;  Μ α ς  δ ί δ α ξ α ν  κ ά τ ι  ο ι  τ ρ α γ ω δ ί ε ς  σ τ η  Μ ά ν δ ρ α  κ α ι  τ ο  Μ ά τ ι ;  

Ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή που ίσχυσε ο νέος νόμος Κατρούγκαλου
για τον υπολογισμό, καθώς και των επανυπολογισμό των συντάξεων, διαπί-

στωσε ότι μέσα από τις διατάξεις του νόμου, μας δινόταν η δυνατότητα να τεκμηριώ-
σουμε με αδιάσειστα στοιχεία τους λόγους που θα απέτρεπαν τη μείωση των
συντάξεών μας και προβήκαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που θα θεμελίωναν
τους ισχυρισμούς μας. 

Ο τέως Διευθυντής του ΤΑΠΙΛΤ και Γενικός Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συ-
νάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, αξιοποιώντας τις γνώσεις του και το αρχείο του από
το 1962, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη,
θεμελίωσαν με βάση τις διατάξεις του νόμου το δικαίωμα των συνταξιούχων του
ΤΑΠΙΛΤ όχι μόνο να μην υποστούν μειώσεις στις συντάξεις τους, αλλά στις περισ-
σότερες περιπτώσεις να προκύψουν και αυξήσεις. Το εμπεριστατωμένο αυτό υπό-
μνημα αποδείκνυε με έγκυρα στοιχεία το υψηλό ασφάλιστρο που κατέβαλλε τόσο ο
εργοδότης, όσο και ο εργαζόμενος (το ΤΑΠΙΛΤ είχε το υψηλότερο ασφάλιστρο από
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς της Ελλάδας επί σειρά ετών).

Το υπόμνημα αυτό μαζί με τα στοιχεία του αρχείου του συναδέλφου Νίκου Αλεξόπου-
λου υποβλήθηκε στην ΗΔΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κοινοποίηση στο Ταμείο μας. Οι αρμόδιοι
του ΕΦΚΑ σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου, αφού το μελέτησαν και διαπί-
στωσαν ότι τα στοιχεία που τους είχαμε παραθέσει ήταν όλα ακριβή, αποδέχθηκαν
τον πίνακα που τους είχαμε συνυποβάλει με το αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης
βάσει ασφαλίστρου, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ακόμα και διπλάσιο από το πο-
σοστό ασφαλίστρου του ΙΚΑ (20%). Μάλιστα τα στελέχη του ΕΦΚΑ δεν έκρυψαν τον
αιφνιδιασμό τους και διερωτήθηκαν πώς μια συνδικαλιστική οργάνωση έχει τις δυ-
νατότητες για μελέτη και σύνταξη ολοκληρωμένου υπομνήματος με ακριβή υπολογι-
σμό και προσδιορισμό των ποσοστών αναπλήρωσης βάσει των στοιχείων που είχε
στη διάθεσή της!

Κατόπιν, των ανωτέρω ενεργειών μας, διαμορφώθηκε το πρόγραμμα για τον επανυ-

πολογισμό των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ με γνώμονα τον πίνακα του υπομνήματός
μας και μάλιστα όταν προέκυπτε οποιοδήποτε ερώτημα, οι ασφαλιστικοί μας σύμβου-
λοι ήταν πάντα σε ετοιμότητα και έδιναν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 

Το πρόγραμμα επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ ολοκλη-
ρώνεται και πολλοί από εσάς θα δείτε και αυξήσεις  στις συντάξεις σας. Μάλιστα,
πληροφορούμαστε ότι το 80% των παλαιών συντάξεων της ΙΟΝΙΚΗΣ έχει ήδη επανυ-
πολογιστεί και η επικείμενη σύνταξη του Ιανουαρίου που θα πιστωθεί στις 21/12 θα
καταβληθεί με το νέο ποσό, ενώ θα αποτυπώνεται ο επανυπολογισμός και στο ενημε-
ρωτικό σημείωμα του Ιανουαρίου. 

Ο Σύλλογός μας θεωρεί σημαντική την απόφαση της Κυβέρνησης για την ακύρωση
της μείωσης των συντάξεων όλων των συνταξιούχων και ταυτόχρονα σας διαβεβαι-
ώνουμε ότι παρακολουθούμε από πολύ κοντά τη διαδικασία επανυπολογισμού των
συντάξεών μας.

Βέβαια παρακολουθούμε  με αυξημένο ενδιαφέρον ορισμένες κατηγορίες  συνταξιού-
χων μας, ειδικότερα σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση ή στους συνταξιούχους που
αποχώρησαν με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους και οι οποίοι στη συνέχεια
εργάστηκαν, για τους οποίους πιστεύουμε ότι θα έχουν σημαντικότατα οφέλη από την
εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.   

Ενδέχεται, εάν το θεμελιώσουμε νομικά, να διεκδικήσουμε δικαστικά και επιπλέον ανα-
προσαρμογή των συντάξεών μας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, ειδικά για τους
συνταξιούχους των τελευταίων ετών, μιας και το αποτέλεσμα του νέου τρόπου υπο-
λογισμού των συντάξεων από τον Μάιο του 2016 και εντεύθεν είναι πολύ πιο υψηλό
από τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, λόγω του αυξημένου ποσοστού αναπλή-
ρωσης 0,075% για κάθε μονάδα επιπλέον καταβληθέντος ασφαλίστρου. 

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι παρακολουθούν το θέμα αυτό που μας απασχολεί
όλους και εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε συντε-
ταγμένα. Λαμβανομένου υπ’όψη μάλιστα ότι στις νέες αναπροσαρμοσμένες συντά-
ξεις που θα ισχύσουν από 1/1/2019 δε θα υπάρχει πλαφόν ανώτατης σύνταξης, μας
δημιουργούνται ερωτηματικά όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσοστού  της θετικής
διαφοράς που θα δικαιούμαστε από 1/1/2019 στη σύνταξή μας (δηλαδή από ποιο
ποσό θα υπολογιστεί η θετική διαφορά και εν τέλει ποιο ποσό θα μας πιστωθεί άμεσα).

Ο Σύλλογός μας, ο μοναδικός θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των συμφε-
ρόντων μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και σε αυτό το μείζον θέμα και
ασφαλώς θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους.

Οι ενέργειες του Συλλόγου μας θεμελιώνουν τα θετικά
αποτελέσματα του επανυπολογισμού των συντάξεων

για τους ασφαλισμένους του ταμείου μας
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Συνάδελφοι,

κοινή πορεία που έχουν χαράξει οι Σύλλογοί μας για τη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης με την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, συνεχίζεται και φαίνεται ότι απο-

δίδει καρπούς.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6/12 με μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων μας νέα
συγκέντρωση των Συλλόγων μας (μετά από την αντίστοιχη στις 27/11 για την επίδοση του
υπομνήματος στο Υπουργείο) κάτω από τα γραφεία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και συνάντηση αντι-
προσωπείας μας (Σαράντος Φιλιππόπουλος από το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξι-
ούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», Γιώργος Ανδριώτης από το Σύλλογο
Εργαζομένων της Ιονικής, Δημήτρης Παναγιώτου από το χώρο της Ιονικής, Αγγελική Οι-
κονόμου, Δημήτρης Σταύρου από το Σύλλογο Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, Χάρης
Δάσκαλος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας
Αττικής και Κώστας Κέντρος, Νίκος Σκαρμούτσος από το Σύλλογο Συνταξιούχων Τρά-
πεζας Αθηνών-Eurobank) με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.

Ο κ. Πετρόπουλος μας είχε ενημερώσει προηγουμένως ότι δεν θα ήταν δυνατή η προγραμ-
ματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση νομοσχεδίου
για το ασφαλιστικό και έπρεπε να παρευρίσκεται στη Βουλή. Ωστόσο, έπειτα από συνεν-
νόηση με στελέχη των Συλλόγων μας, ο Υφυπουργός δεν ακύρωσε τη συνάντηση, αλλά ζή-
τησε να γίνει στη Βουλή και φρόντισε να εξέλθει της αίθουσας του Κοινοβουλίου και να
συζητήσει με αντιπροσωπεία των Συλλόγων μας επί του ολοκληρωμένου υπομνήματος που
του είχαμε επιδώσει για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο αναλύαμε ότι
η συγκεκριμένη λύση αποτελεί τη μοναδική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης της
επικουρικής σύνταξης για όλα τα ασφαλισμένα μέλη του, εργαζόμενους και συνταξιού-
χους, αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση του Υπουργείου για την προστασία των ασφα-
λιστικών μας δικαιωμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υφυπουργός διατύπωσε την ξεκάθαρη βούλησή του
να βρεθεί λύση και μάλιστα μας ανέφερε ότι προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση για την
οριστική λύση του θέματος αυτού. Επιπλέον, έχει τη βούληση να προχωρήσει τη διαδικα-
σία για την ένταξη του συνόλου των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του ΕΤΕΑΕΠ μέχρι το τέλος Φεβρουα-
ρίου.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, ο Υφυπουργός τοποθετήθηκε επί της πα-
λαιότερης πρότασης που  του είχε κατατεθεί από συνταξιουχικούς Συλλόγους για να
ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ μονάχα οι συνταξιούχοι και να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αφού κατέστη σαφές ότι μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για τους
ασφαλισμένους του Ταμείου μας, η συγκεκριμένη πρόταση απορρίπτεται πλέον από τις
συνταξιουχικές οργανώσεις που συνυπογράφουν την παρούσα κοινή ανακοίνωση, αλλά
προωθείται από τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Εμείς εξηγήσαμε εμφατικά στον κ. Πε-
τρόπουλο ότι μία τέτοια λύση θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους συνταξιούχους
όσο και για τους εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και δεν πρόκειται να την
αποδεχθούμε σε καμία περίπτωση, ενώ και ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι δεν είναι η λύση
που προτίθεται να υλοποιήσει.

Μάλιστα, σε σχετικά ερωτήματα που του υποβάλαμε για την εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, μας απάντησε ότι πρέπει πρώτα να εκπονηθεί η αναλογιστική
μελέτη, την οποία θα ξεκινήσει άμεσα το Υπουργείο και θα καταβληθεί προσπάθεια μέρος
της δαπάνης που θα προκύψει να επιμεριστεί και στις τράπεζες από τις οποίες προέρχονται
τα ασφαλισμένα μέλη του επικουρικού μας Ταμείου. 

Συνάδελφοι,

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα συμπεράσματα της συνάντησής μας με τον Υφυ-
πουργό ήταν για πρώτη φορά ξεκάθαρα σε θετική κατεύθυνση και μας δημιουργούν
προσδοκίες για την επίτευξη του μεγάλου στόχου μας. 

Η εκτίμηση των αντιπροσώπων των Συλλόγων μας που έδωσαν το παρών στη συνάντηση
είναι ότι για πρώτη φορά, όλο αυτό το διάστημα που εκκρεμεί αυτή η σημαντική υπόθεση
που αφορά τις ζωές μας, υπάρχει βούληση και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λύσης για τη
διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης, που σίγουρα μας δημιουργεί αισιοδοξία ότι αυτό
το μείζον πρόβλημα βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την επίλυσή του. Είμαστε ικανοποιημέ-
νοι τόσο από την ξεκάθαρη έκφραση βούλησης για την επίλυση του θέματος, όσο και από
το πλαίσιο εξέλιξης της διαδικασίας ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και το χρονοδιά-
γραμμα που μας ανακοίνωσε ο κ. Πετρόπουλος. 

Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι γιατί οι ενέργειες και οι κινητοποιήσεις μας φαίνεται να βρί-
σκουν ανταπόκριση, αποδεικνύοντας ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος…

Βέβαια, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου ένταξης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Δεν εφησυχάζουμε μέχρι να επιτευχθεί το δίκαιο αίτημά μας.
Με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε
τις εξελίξεις από κοντά και θα σας κρατάμε ενήμερους, αλλά θα πρέπει να βρισκόμαστε σε
ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή για ενδεχόμενη προσπάθεια ανατροπής όσων έχουν σχε-
διαστεί και μας παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός.

Όπως μέχρι σήμερα οι Σύλλογοί μας δίνουμε τον κοινό αγώνα για την επίλυση αυτού
του μείζονος ζητήματος, έτσι θα συνεχίσουμε σε κοινό μέτωπο μέχρι την οριστική υλο-
ποίηση του μεγάλου στόχου της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»•

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ •

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ•

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ•

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROBANK•
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τ ο υ  ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ  σ τ ο  Ε Τ Ε Α Ε Πτ ο υ  ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ  σ τ ο  Ε Τ Ε Α Ε Π

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑ

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η κοι νή  πορε ία  που έχουν χαράξε ι  ο ιΗ  κο ινή  πορεία  π ου έχουν  χαράξε ι  ο ι
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κα ι  φα ίνεται  ότ ι  αποδίδε ι  καρπούςκαι  φαί νε τα ι  ό τ ι  αποδίδε ι  καρπούς
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Νέα δικαστικό ράπισμα για τον κ. Κολλάτο: 

Η ελληνική δικαιοσύνη υποχρεώνει το
Σύλλογο Συνταξιούχων να εγγράψει
στα μητρώα του το συνάδελφο Σα-
ράντο Φιλιππόπουλο, που παράνομα
και αντικαταστατικά αρνείτο να το
πράξει μέχρι σήμερα

Έχουμε διαχρονικά και επανειλημμένα καταγγείλει τον ανεύθυνο, αυθαίρετο και παράνομο
τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά, αντικαταστατικά και παράνομα στοιχεία της λειτουρ-
γίας του είναι η άρνηση του προεδρείου να εγγράψει ως μέλη του Συλλόγου δεκάδες
συνταξιούχους συναδέλφους μας που εξήλθαν από την εθελουσία του 2014 και έπειτα
-επειδή θεωρούν ότι θα εναντιώνονται στις πρακτικές τους για τη διοίκηση του Συλλό-
γου- μετατρέποντάς τον με αυτόν τον τρόπο σε ένα ιδιότυπο Βατικανό.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος φιλιππόπουλος, που επίσης είχαν
αρνηθεί να τον εγγράψουν στο Σύλλογο Συνταξιούχων - ο λόγος προφανής - προσέφυγε στην
ελληνική δικαιοσύνη για να γίνει αποδεκτό το καθόλα νόμιμο αίτημά του.
Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι ο συνάδελφος ακολούθησε όλες τις νομότυπες δια-
δικασίες που αναφέρονται στο καταστατικό για την εγγραφή του, το Προεδρείο του Συλ-
λόγου αρνείτο πεισματικά να τον εγγράψει ως μέλος, φέρνοντας αντικαταστατικά,
παράτυπα και παράνομα εμπόδια που αφορούσαν τη δήθεν έγκριση της εγγραφής από
το Δ.Σ. (πράγμα που δεν αναφέρεται στο καταστατικό).
Η αγωγή του εκδικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών που με την υπ’ αριθμ.
3451/2018 απόφασή του υποχρεώνει το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων να
εγγράψει το συνάδελφο στο Σύλλογο, ξεγυμνώνοντας τις αυθαιρεσίες του κ. Κολλάτου και
των συνεργατών του!
Η απόφαση είναι καταπέλτης για το προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων, αφού όπως ανα-
φέρεται συγκεκριμένα :

«… η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, και να αναγνωριστεί το δικαίωμα
εγγραφής του ενάγοντος (Σ. Φιλιππόπουλος) ως μέλους του εναγόμενου (Σύλλογος Συνταξι-
ούχων) και να καταδικαστεί το τελευταίο σε δήλωση βουλήσεως με την οποία θα αποδέχεται
την αίτηση του ενάγοντος περί εγγραφής του ως μέλους αυτού. Τέλος το εναγόμενο, λόγω της
ήττας του, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος (αρθρ. 176 ΚΠολΔ), όπως
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’αντιμωλία των διαδικίων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το δικαίωμα εγγραφής του ενάγοντος ως νέου μέλους του εναγόμενου σωμα-
τείου «Σύλλογος συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης της Ελλάδος».
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εναγόμενο σωματείο σε δήλωση βουλήσεως, με περιεχόμενο την αποδοχή
εκ μέρους του της από 02-01-2015 αίτησης του ενάγοντος περί εγγραφής του ως μέλους του
εναγόμενου από 01.01.2015.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των
οποίων ορίζει σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €).»

Όπως γίνεται κατανοητό, ο κ. Κολλάτος και οι συνεργάτες του για μία ακόμα φορά έφυγαν με
σκυμμένα τα κεφάλια από μία δικαστική υπόθεση. Αλλά αυτό είναι αναμενόμενο αν αναλογιστεί
κανείς τον ανεύθυνο τρόπο που διοικούν το Σύλλογο Συνταξιούχων που, δυστυχώς, έχει πέσει
σε ανυποληψία μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και τις αυθαιρεσίες και παρανομίες της λειτουρ-
γίας τους.
Το δικαστήριο δικαίωσε πλήρως το συνάδελφο Φιλιππόπουλο και δυστυχώς για πολλοστή
φορά το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων με τις ενέργειές του χρέωσε το Σύλλογο με
περιττά έξοδα.
Η κλεψύδρα μετρά αντίστροφα για τον κ. Κολλάτο και τους συνεργάτες του και σύντομα όχι
μόνο θα αποτελέσουν παρελθόν από το Σύλλογο Συνταξιούχων, αλλά θα κληθούν να λογο-
δοτήσουν για τις αυθαιρεσίες τους που έχουν ζημιώσει το Σύλλογο.

Η υπ’ αριθμ. 3451/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών που δικαίωσε το συνάδελφο Φιλιππόπουλο και επιβάλλει
την εγγραφή του συναδέλφου μας στα μητρώα μελών του Συλλόγου
Συνταξιούχων δεν είναι η μόνη υπόθεση που η παρανομούσα διοί-
κηση «κάνει του κεφαλιού της». Και είθισται όποιος κάνει του κεφα-
λιού του, να... πληρώνει και “τα μαλλιά της κεφαλής του”. Η πλειοψηφία της διοίκησης σε
σειρά υποθέσεων παραβιάζει το καταστατικό, αλλά και τους νόμους, με αποτέλεσμα να
φορτώνουν με ανούσιες δαπάνες τόσο το Σύλλογο όσο και τους συναδέλφους (που αναγκά-
ζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους) και τελικά αντιστρατεύονται
πολυεπίπεδα τα συμφέροντα του Συλλόγου. Με λίγα λόγια, η πλειοψηφία της διοίκησης
πληρώνει με... τα “μαλλιά της κεφαλής” του Συλλόγου! Επιπλέον, να τους υπενθυμίσουμε ότι η
παράλειψη υλοποίησης ειλημμένων αποφάσεων, όσο και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης
που τίθενται στις καλένδες, αποτελούν σοβαρά ποινικά αδικήματα!
Οι κύριοι της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι παράνομες
αποφάσεις έχουν και συνέπειες. Η αντιστράτευση των συμφερόντων του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων με άσκοπες και επιζήμιες αγωγές, θα περάσει τον απαραίτητο έλεγχο και εφόσον δια-
πιστωθούν ευθύνες, όσοι έλαβαν αυτές τις παράνομες αποφάσεις θα επωμιστούν το κόστος
τους.

Η ώρα της Νέμεσης πλησιάζει… 

«Ψίθυροι  καρδιάς»…
Στη γνωστή εκδίκαση της υπόθεσης Σκλα-
πάνη – Παπαφώτη της Λιβαδειάς, τους οποί-
ους η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος
Εργαζομένων της Ιονικής στήριξε από την
πρώτη στιγμή (υπενθυμίζουμε μάλιστα ότι ο συ-
νάδελφος Παπαφώτης προέρχεται από την Πί-
στεως), είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκτός των
δικηγόρων της τράπεζας  και το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank του
κ. Γκιάτη, ο οποίος εντάχθηκε στη διαδικασία της εκδίκασης με το πρόσχημα υπεράσπισης δύο
μελών του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank τους οποίους η τράπεζα μετέθετε εκτός Λιβαδειάς. 
Νέα ήθη για το συνδικαλισμό – αυτό που εννοεί ως συνδικαλισμό δηλαδή ο κ. Γκιάτης
– η ενεργοποίηση κοινωνικών αυτοματισμών με την κατ’ εντολή αντιπαράθεση συνα-
δέλφων και ο καθένας πλέον μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Βέβαια, δυστυχώς,
όλα πλέον τα περιμένουμε από τον κ. Γκιάτη… 
Εν προκειμένω θα σταθούμε στην έντονη αντιδικία κατά τη διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης
που έφτασε σε ακραία σημεία, μεταξύ του μάρτυρα υπεράσπισης των συναδέλφων μας, συ-
νάδελφου και προέδρου του Συλλόγου μας Σαράντου φιλιππόπουλου και του νομικού συμ-
βούλου του Συλλόγου του κ. Γκιάτη. Ο κύριος αυτός φαίνεται ότι θεωρεί πως έχει ικανότητες...
σούπερ ήρωα, αφού ισχυρίστηκε ότι… διάβασε τα χείλη του συναδέλφου (άκουσον άκου-
σον!!!), υποστηρίζοντας ότι τον εξύβρισε! Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αναγκάστηκε να δια-
κόψει για μία ώρα την υπόθεση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αφού βέβαια, η ίδια δεν έχει
τη δυνατότητα να... διαβάζει χείλη...

Όποιος κάνει του κεφαλιού του, 
πληρώνει και τα μαλλιά της κεφαλής του…

! ! ! !  ! ! ! !  Τέ λο ς  κα λό ,  ό λα  κα λάΤέ λο ς  κα λό ,  ό λα  κα λά ! ! ! !! ! ! !
Βέβαια η ουσία της απόφασης είναι η απόφαση του Δικαστηρίου
η οποία δικαίωσε απόλυτα τους συναδέλφους μας, ακυρώνοντας
την απόφαση της τράπεζας για τη μετάθεσή τους από τη Λιβαδειά
στην Κηφισιά,  δίνοντας ένα ισχυρό ράπισμα στις παράνομες
ενέργε ι ες  της  τράπεζας  κα ι  στην  πρωτοφανή  παρέμβαση του
εργοδοτ ικού συνδικαλ ισμού.  

ετά τον κ. Γιώργο Αρώνη και ο κ. Σπύρος Φιλάρετος
απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Διευ-

θύνοντος Συμβούλου στην Alpha Bank, αφήνοντας μοναδικό
υποψήφιο τον κ. Βασίλη Ψάλτη, ο οποίος και “έλαβε το
χρίσμα” από το Δ.Σ., αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθή-
κοντά του. 
Ο Σύλλογός μας είχε επανειλημμένως καυτηριάσει το επί
σειρά ετών μοντέλο της διοίκησης στην Alpha Bank με
την κυριαρχία ευνοιοκρατικών, οικογενειοκρατικών και
αναξιοκρατικών χαρακτηριστικών, που επέκτεινε και δια-
τηρούσε παθογενείς καταστάσεις εντός της λειτουργίας της
τράπεζας με εμφανείς, επιβλαβείς συνέπειες στην ανάπτυξή
της. 
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος έχει τη φήμη ενός ικανού τε-
χνοκράτη που χαίρει της εμπιστοσύνης των κεντρικών πα-
ραγόντων της ΕΚΤ. Ελπίζουμε η έλευσή του να
σηματοδοτήσει την είσοδο της τράπεζας σε μία νέα

εποχή, μακριά από τα κακώς κείμενα που είχαν καλλιερ-
γήσει οι προηγούμενες διοικήσεις, επιφέροντας καθυστέ-
ρηση στην ανάπτυξή της.
Εμείς είμαστε ανοικτοί σε μία παραγωγική συνεργασία
και διάλογο με τον κ. Ψάλτη, για την προάσπιση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων και την άμεση βελτίωση των ερ-
γασιακών συνθηκών, αλλά και πρόθυμοι για την επίτευξη
της απαραίτητης για την εύρυθμη λειτουργία της τρά-
πεζας συνεννόησης με τους συνδικαλιστικούς φορείς. 
Παράλληλα, ελπίζουμε η διοικητική δομή της τράπεζας να
οργανωθεί και θεμελιωθεί σε σύγχρονα πρότυπα, ίσων
ευκαιριών, έντιμης και ορθολογικής διαχείρισης, με
όραμα για το μέλλον, αφήνοντας πίσω τα κατά γενική ομο-
λογία διαπιστωμένα ελλείμματα που την κρατούσαν καθη-
λωμένη, καθώς και το απαράδεκτο μοντέλο συνδιοίκησης με
τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, έχοντας επιφέρει απογοή-
τευση σε ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού, ιδιαίτερα σε

όσους προέρχονταν από τράπεζες που συγχωνεύτηκαν με
την Πίστεως. Μία μεγάλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπί-
σει ο κ. Ψάλτης είναι η αξιοκρατική λειτουργία της τράπεζας
προκειμένου να «πείσει» τους δύσπιστους πλέον εργαζομέ-
νους της που έχουν θέληση να προσφέρουν στην τράπεζα,
να «ανοίξουν τα φτερά τους» προς όφελος δικό τους και της
τράπεζας.
Ελπίζουμε ο κ. Ψάλτης να έχει τη διάθεση και το σθένος
να λάβει και «δύσκολες» αποφάσεις που είναι κομβικές
για το μέλλον της τράπεζας, τόσο ως προς την ωρολο-
γιακή βόμβα που λέγεται «κόκκινα δάνεια», όσο και να
την ωθήσει σε μία νέα, εξωστρεφή επενδυτική προσπά-
θεια που θα μπορέσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας. 
Εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία, για μία νέα, σύγ-
χρονη τράπεζα προς όφελος των εργαζομένων της και
του ελληνικού λαού. 

TT Ε Λ Ο ΣΕ Λ Ο Σ Ε Π Ο Χ Η ΣΕ Π Ο Χ Η Σ !   !   Ο κ. Βασίλης Ψάλτης αναλαμβάνει 
Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας
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ΣΥΝ.ΕΡΓΑ. ΣΥΑ. Προμηθευτικός Καταναλωτικός και Πιστωτικός

ΣΥΝΕ ΤΑΙ ΡΙ ΣΜ ΟΣ Ε ΡΓΑΖΟ ΜΕΝΩ Ν &  ΣΥΝΤΑΞΙ ΟΥ ΧΩ Ν ΣΥΝΕ ΤΑ ΙΡ ΙΣΜΟ Σ Ε ΡΓΑΖΟ ΜΕΝΩ Ν  & ΣΥ ΝΤΑΞΙΟ ΥΧ ΩΝ 

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 !!

Το πλέον ο ικονομικό πρόγραμμα 
συμπληρωματικής  ασφάλισης  E INAI  ΓΕΓΟΝΟΣ!  
Ε ξ ε τ ά σ τ ε  τ η  μ ο ν α δ ι κ ή  π ρ ό τ α σ ή  μ α ς  &
υ π ο γ ρ ά ψ τ ε  Α Μ Ε Σ Α τ η  σ χ ε τ ι κ ή  α ί τ η σ η !

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 €

Έ να  χ ρ ό νο  π ε ρ ί π ο υ  μ ε τά
τ η ν  ε ν ε ργ οπ ο ί η σ ή  το υ ,  το
σ υ μ β ό λ α ι ο  μ ε  τ η  E u ro l i f e

σ υ νά ν τ η σ ε  μ ε γ ά λ ο  ε νδ ι α φ έ ρ ο ν
κα ι  έ χε ι  γ ί ν ε ι  ε κ τ ε τα μ έ ν η

χ ρ ή σ η  το υ  α π ό  το υ ς  σ υ να δ έ λ -
φ ο υ ς  κα ι  τ ι ς  ο ι κογ έ ν ε ι έ ς  το υ ς

π ο υ  έ μ ε ι να ν  α π ό λυτα  ι κα νοπ ο ι -
η μ έ νο ι ,  σ υ ν ε χ ί ζο ν τα ς  τ η ν

α σ φ ά λ ι σ ή  το υ ς  μ ε  τ η ν  κα τα -
β ο λ ή  τω ν  α σ φ α λ ί σ τρ ω ν .

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

Αν τα γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  Αν τα γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  
πα κ έ τω ν  κ ι ν η τ ή ς  &  σ τα θ ε ρ ή ς  τ η λ ε φ ω ν ί α ςπα κ έ τω ν  κ ι ν η τ ή ς  &  σ τα θ ε ρ ή ς  τ η λ ε φ ω ν ί α ς

μ έ σ ω  το υ  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ο ύ  μ α ςμ έ σ ω  το υ  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ο ύ  μ α ς

Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα τη
Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα τη--

λεπικοινωνιών μέσα από τη συνεργασία με την
λεπικοινωνιών μέσα από τη συνεργασία με την

εταιρεία εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ“ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (HRS mobileHRS mobile)”)” , που εξασφάλισε, που εξασφάλισε

ο Συνεταιρισμός μαςο Συνεταιρισμός μας για τα μέλη του και ταγια τα μέλη του και τα

συγγενικά τους πρόσωπα!!συγγενικά τους πρόσωπα!!

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 υπεύθυνους του Συνε-

ταιρισμού για να ενημερωθείτε για τις προσφορές με τα ανταγω-

νιστικά και ευέλικτα πακέτα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

ώστε να προχωρήσετε στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με ιδι-

αιτέρως ευνοϊκούς όρους που δεν παρέχονται στην αγορά και δε

διατίθενται σε μεμονωμένους καταναλωτές!

Πακέτα Κινητής - Σταθερής Τηλεφωνίας - Internet

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 απο-
χώρησαν από την τράπεζα από 1/1/2014 και εντεύθεν, τους οποίους δεν
καλύπτει πλέον το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ.

Όπως θα διαπιστώσετε εξετάζοντας το φυλλάδιο των ΠΑΡΟΧΩΝ•
(που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 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 προ-
γράμματα 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 δυνα-•
τότητα να ασφαλίσετε και μέλη των οικογενειών σας. 

ά

*

Όλα τα μέλη μας και τα συγγενικά τους πρόσωπα που διαθέτουν προγράμματα τηλεφωνίας μέσω του ΣυνεταιΌλα τα μέλη μας και τα συγγενικά τους πρόσωπα που διαθέτουν προγράμματα τηλεφωνίας μέσω του Συνεται--
ρισμού μας και της ρισμού μας και της HRSHRS έχουν τη έχουν τη δυνατότητα απεριόριστης, δωρεάν επικοινωνίας στις μεταξύ τους κλήσεις δυνατότητα απεριόριστης, δωρεάν επικοινωνίας στις μεταξύ τους κλήσεις !!
*
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ΗΗ   ΚΚ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΑΑ   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ““ ΕΕ ΛΛ .. ΠΠ .. ΙΙ .. ΔΔ .. ΑΑ .. ””   ΕΕ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΙΙ   ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΑΑ   ΣΣ ΑΑ ΣΣ   !!
Ο Συνετα ιρ ισμός  μας ,  στα  πλα ίσ ια  αναζήτησης  αξ ιόπ ι -

στων κα ι  πο ιοτ ικών παροχών πρωτοβάθμ ιας  περ ίθαλψης (εξετάσε ις

κα ι  δ ιαγνωστ ι κές  επ ισκέψε ι ς  εκ τός  νοσηλε ίας )  γ ια  λογαρ ιασμό  των

μελών του ,  προχώρησε σε  ε ιδ ική  συμφωνία  με  την  ετα ιρ ία  DAEDALUS-

LIFE,  η  οπο ία  σε  συνεργασία  με  την  ετα ιρ ία  New Hea l th  Sys tem “NHS”

εξασφαλ ί ζουν  μέσω της  απόκτησης  της   κάρτας  υγε ίας  “ΕΛ.Π . Ι .Δ .Α . ”

υψηλής  πο ιότητας  παροχές  υγε ίας  στο  χώρο της  πρωτοβάθμ ιας  περ ί -

θαλψης,  σε  συνεργασία  με  τους  μεγαλύτερους  Ομίλους  Νοσηλευτ ικών

Ιδρυμάτων της χώρας, τα πιο αξιόπιστα Πολυϊατρεία/Διαγνωστικά κέντρα,

ένα  πλήρες  δ ί κ τυο  παρόχων  υγε ίας  με  όλες  τ ι ς  ι α τρ ι κές  ε ιδ ι κότητες ,

οδοντ ιατρε ία ,  φυσ ικοθεραπευτήρ ια ,  λογοθεραπευτήρ ια  κ .λπ.  κα ι  έχουν

ως βασικό σκοπό την ποιοτ ική κα ι  πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών στην

Πρωτοβάθμ ια  περ ίθαλψή σας  σε όλη την επικράτε ια .

Η «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» αποτελεί ένα εξειΗ «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» αποτελεί ένα εξει--
δικευμένο προϊόν παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τις δωδικευμένο προϊόν παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τις δω--

ρεάν παροχές και τα ειδικά τιμολογιακά προνόμιαρεάν παροχές και τα ειδικά τιμολογιακά προνόμια
αγκαλιάζει το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που αποσκοαγκαλιάζει το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που αποσκο--
πούν στην προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης τηςπούν στην προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της
πρόληψης και της θεραπευτικής παρέμβασης. Δίνει ιδιαίτερηπρόληψης και της θεραπευτικής παρέμβασης. Δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στην προστασία της ψυχικής και σωματικής ευεξίαςπροσοχή στην προστασία της ψυχικής και σωματικής ευεξίας
και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Ο βασικός άξονας της «Κάρτας Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» είναι να παΟ βασικός άξονας της «Κάρτας Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» είναι να πα--
ρέχει στα μέλη της άριστες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψηρέχει στα μέλη της άριστες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη
της την καλύτερη και αρτιότερη κάλυψη των καθημερινώντης την καλύτερη και αρτιότερη κάλυψη των καθημερινών
αναγκών υγείας όλων των μελών της. Για τον λόγο αυτόναναγκών υγείας όλων των μελών της. Για τον λόγο αυτόν
έχουμε συνάψει συνεργασία με τα καλύτερα νοσηλευτικάέχουμε συνάψει συνεργασία με τα καλύτερα νοσηλευτικά
ιδρύματα, με τα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα και με τουςιδρύματα, με τα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα και με τους
πιο έμπειρους και καταξιωμένους παρόχους υγείας όλωνπιο έμπειρους και καταξιωμένους παρόχους υγείας όλων

των κλάδων και των ειδικοτήτων.των κλάδων και των ειδικοτήτων.

Όλα τα μέλη μας και τις οικογένειές τους,Όλα τα μέλη μας και τις οικογένειές τους,
είτε είναι ασφαλισμένοι είτε είναι ανασφάλιστοι,  γιαείτε είναι ασφαλισμένοι είτε είναι ανασφάλιστοι,  για

λόγους υγείας και πρόληψηςλόγους υγείας και πρόληψης

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

Η  « Κ ά ρ τ α  Υ γ ε ί α ς  Ε Λ . Π . Ι . Δ . Α . »  α π ο τ ε λ ε ί  τ ηΗ  « Κ ά ρ τ α  Υ γ ε ί α ς  Ε Λ . Π . Ι . Δ . Α . »  α π ο τ ε λ ε ί  τ η
γ έ φ υ ρ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε λ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  κ α λ ύ τ ε ρ ω νγ έ φ υ ρ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε λ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  κ α λ ύ τ ε ρ ω ν
π α ρ ό χ ω ν  υ γ ε ί α ς  π ο υ  ε ί ν α ι  α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο ιπ α ρ ό χ ω ν  υ γ ε ί α ς  π ο υ  ε ί ν α ι  α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο ι
σ τ ο ν  χ ώ ρ ο  τ ο υ ςσ τ ο ν  χ ώ ρ ο  τ ο υ ς

Άρα, εργαζόμενοι  ή μη,  νέοι  ή μεγαλύτερης ηλικ ίας,  ασφαΆρα, εργαζόμενοι  ή μη,  νέοι  ή μεγαλύτερης ηλικ ίας,  ασφα --
λ ισμένο ι  ή  μη ,  υγ ι ε ί ς  ή  όσο ι  έχουν  βεβαρημένο ιατρ ικόλ ισμένο ι  ή  μη ,  υγ ι ε ί ς  ή  όσο ι  έχουν  βεβαρημένο ιατρ ικό
ιστορ ικό  μπορούν να  γ ίνουν  μέλη  της  «Κάρτα Υγε ίαςιστορ ικό  μπορούν να  γ ίνουν  μέλη  της  «Κάρτα Υγε ίας
ΕΛ.Π. Ι .Δ.Α»ΕΛ.Π. Ι .Δ.Α»

           
 25  

 40  

) 60  
 

 

 

Α π ο κ τ ή σ τ ε  τ η ν Τ Ω Ρ Α με
Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Α  Χ Α Μ Η Λ Ο   Ε Τ Η Σ Ι Ο   Κ Ο Σ Τ Ο ΣΜ Ο Ν Α Δ Ι Κ Α  Χ Α Μ Η Λ Ο   Ε Τ Η Σ Ι Ο   Κ Ο Σ Τ Ο Σ  !
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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 προνο-

μιακό 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 Νοσηλευ-

τικά 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 περιλαμβά-

νεται και η φθορίωση. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και

Οδοντιατρεία, σε όλη την Επικράτεια.

Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει: μέτρηση οπτικής οξύτητας, το-

νομέτρηση με Goldman και εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία. Πραγματοποιείται σε συμβε-

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

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

βλημένα 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. *Με έγκριση από τον ΕΟΠΥΥΓια το δίκτυο των εκατοντάδων Συμβεβλημένων Διαγνωστικών κέντρων / Πολυϊατρείων και των Γιατρών όλων των ει-δικοτήτων σε όλη την Επικράτεια, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρείας NHSwww.newhealthsystem.grκαι ακολούθως στην Αναζήτηση Δικτύου να βρείτε το Κέντρο ή τον Ιατρό που σας εξυπηρετεί. 
Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε συνημμένη την 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ “ΕΛ.Π.Ι .Δ.Α.”

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Τ Ε   Τ Η   Κ Α Ι   Σ Τ Ε Ι ΛΤ ΕΣ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Τ Ε   Τ Η   Κ Α Ι   Σ Τ Ε Ι ΛΤ Ε Τ Η   Σ Τ Ο   Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Σ Μ Ο  Τ Η   Σ Τ Ο   Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Σ Μ Ο   Μ Α ΣΜ Α Σ

Τι προσφέρει η «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» στους κατόχους της;•

Με την απόκτησή της δίνεται στα μέλη η δυνατότητα απεριόριστων επισκέψεων,
για έναν χρόνο και με δικαίωμα ανανέωσης, στους πιο αξιόπιστους παρόχους υγείας
(διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και ιδιώτες γιατρούς). Δίπλα στα μέλη κάθε λεπτό
είναι το ιατρικό συντονιστικό κέντρο που αποτελείται από εκπαιδευμένους συνερ-
γάτες με μοναδικό μέλημα τη διευκόλυνση των μελών. Οι συνεργάτες αναλαμβάνουν
να ενεργοποιήσουν άμεσα την Κάρτα Υγείας, να ορίσουν τα ραντεβού με τους για-
τρούς που επιθυμούν τα μέλη χωρίς χρονοτριβές. Οι παροχές είναι είτε άνευ συμμε-
τοχής είτε με προνομιακό τιμολόγιο σε ειδικές περιπτώσεις.

Γιατί πρέπει να έχω την «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α»;•

Γιατί η «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη
ζωή σας σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία.

Γιατί είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει αξιοπρε-
πώς τις ανάγκες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας για τα μέλη της οικογέ-
νειάς σας και εσάς.

Γιατί φτιάχτηκε για όλους, χωρίς διακρίσεις ηλικίας, φύλου, εισοδήματος, ασφα-
λιστικής κάλυψης, ιατρικού ιστορικού, με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη.

Γιατί ένα δίκτυο παρόχων υγείας όλων των ειδικοτήτων και μια ομάδα συνερ-
γατών δημιουργήθηκαν για να είναι δίπλα σας.

Μπορούμε να επιλέξουμε γιατρούς κοντά στην περιοχή μας;•

Φυσικά και μπορείτε. Μέσα από την ιστοσελίδα, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να
αναζητήσουν τον γιατρό που επιθυμούν με κριτήριο την περιοχή τους.

Μπορούν να γίνουν μέλη της «Κάρτας Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» άτομα με•
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό;

Ασφαλώς! Για την «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α», η συμμετοχή τους υπήρξε βασική προ-
ϋπόθεση για τη δημιουργία της.

Για να γίνει κάποιος μέλος της «Κάρτας Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» υπάρχει•
κάποιο όριο ηλικίας;

Στην «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μπορεί να γίνει μέλος
οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας.

Μέχρι πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα του κάθε•
μέλος;

Η «Κάρτα Υγείας ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α» δίνει στα μέλη της το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την
κάρτα και τα προνόμιά της απεριόριστες φορές καθ' όλη την περίοδο που διατηρούν
ενεργή συνδρομή.

Με ποιους γιατρούς συνεργάζεστε;•

Από τη στιγμή που θα γίνετε μέλος στην «Κάρτα Υγεία ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.» αποκτάτε αυτό-
ματα πρόσβαση σε ένα δίκτυο γιατρών που ξεπερνούν τους 1.800 και καλύπτουν
όλες τις πιθανές ιατρικές ειδικότητες και τα διαγνωστικά κέντρα.

*

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗ-

ΤΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΑ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΤΙΜΕΣ 

Συχνές Ερωτήσεις - ΑπαντήσειςΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
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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  ζ ω 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  ζ ω ή !
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ΑΣΦΑ…ΛΥΣΕΙΣΑΣΦΑ…ΛΥΣΕΙΣ μέσω του Συνεταιρισμού μας 

Ο Συνεταιρισμός μας εξασφάλισε συμφωνία με μεγάλη ασφα-
λιστική εταιρεία για να παρέχει στα μέλη του τις καλύτερες τιμές
της αγοράς στις ασφάλειες  αυτοκινήτου, μηχανής και ακινήτων

Οι ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΣ και ΑΚΙΝΗΤΩΝ της αγοράς !

Εγγυημένη μείωση του κόστους της ασφάλειάς σας
Μεγάλες εκπτώσεις στις ετήσιες ασφάλειες αυτοκινήτου και μηχανής
Αποκλειστικές προσφορές στην ασφάλιση κατοικίας
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης
Διεκπεραίωση της αποζημίωσης σωστά, γρήγορα και αποτελεσματικά

ΑΑ ΠΠΟΟ ΚΚ ΤΤΗΗ ΣΣ ΤΤΕΕ ΤΤΗΗ ΝΝ ΤΤ ΩΩ ΡΡΑΑ !!     

ΕυπόλιδοςΕυπόλιδος 88
105 51 , 105 51 , ΑθήναΑθήνα

Tηλ. 2103250692 - 3 - 4
e-mail synergasya@gmail.com

Γι αΓι α π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ρ οπ ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ρ ο --
κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε π ω φ ε λ η θ ε ί τ εκ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε π ω φ ε λ η θ ε ί τ ε κ ικ ι ε σ ε ί ςε σ ε ί ς
α π ό  τ ι ς  α σ ύ γ κ ρ ι τ ε ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  μ α ς ,α π ό  τ ι ς  α σ ύ γ κ ρ ι τ ε ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  μ α ς ,
α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε  σ το  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό  μ α ςα π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε  σ το  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό  μ α ς
και  στην υπεύθυνη συνεργάτ ιδά μας,κα ι  στην υπεύθυνη συνεργάτ ιδά μας,
κα. Δώρα Σιμιτσήκα. Δώρα Σιμιτσή .  .  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ Ι.Χ.Ε.

2000cc - 1500cc : 74,58 € 6μηνο ή 129,99 € ετήσιο
1400 cc-1100 cc : 75,23 € 6μηνο ή 131,10 € ετήσιο
1000 cc :              76,51 € 6μηνο ή 133,30 € ετήσιο
(Αφορά ηλικία οδηγού 40 ετών, όχημα 2 ετών, περιοχή κίνησης Αττική)

Εκτός από τις υποχρεωτικές βάσειτου νόμου καλύψεις περιλαμβάνονταιεπίσης:
* Φροντίδα ατυχήματος
* Φροντίδα αποζημίωσης
* Ακατάλληλο καύσιμο
* Αντικατάσταση ελαστικού
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Οι περισσότεροι από εσάς έχετε υποστεί ταλαιπωρία στην εξυπηρέτησή
σας στο ταμείο και έχετε βιώσει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των αι-
τημάτων και των εργασιών σας, λόγω των τεράστιων ελλείψεων στη
στελέχωσή του. Παράλληλα, όλοι γνωρίζετε τις αδιάκοπες προσπάθειες
που καταβάλλουμε (επρόκειτο για ένα από τα βασικά αιτήματά μας
κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων το Μάρτιο του
2017 έξω από το Κεντρικό, αποστέλλοντας και σχετικές επιστολές) για
να βρεθεί λύση σε αυτό το μείζον ζήτημα και τις συνεχείς εκκλήσεις μας
προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η πιο πρόσφατη ενέργειά μας όμως, επιτέλους έπιασε τόπο! Μετά την
αποχώρηση του ενός εκ των δύο αποσπασμένων συναδέλφων, του συ-
νάδελφου Γ. Σημιριώτη, η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση επιδεινώθηκε
ακόμα περισσότερο, καθιστώντας ουσιαστικά ανενεργό τον κλάδο
σύνταξής μας, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλε ο εναπομεί-
ναν συνάδελφος Χ. Ιωάννου. Στα πλαίσια της δραματικής κατάστασης
υπολειτουργίας που δημιουργήθηκε, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονι-
κής απέστειλε την υπ’αριθμ. 50/5.10.18 επιστολή ζητώντας από την
τράπεζα την άμεση απόσπαση ενός συναδέλφου στον ΕΦΚΑ –ΤΑΠΙΛΤ
για να συνεχιστεί η στοιχειώδης λειτουργία του κλάδου κύριας σύνταξής
μας!

Ύστερα από την κατάθεση του αιτήματός μας, τις πιέσεις που ασκή-
σαμε στην τράπεζα και τις συναντήσεις μας με τους αρμόδιους λει-
τουργούς του ΕΦΚΑ, ευτυχώς αυτήν τη φορά, η τράπεζα
ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, γνωστοποιώντας με επιστολή της
στο ταμείο την απόσπαση από τις αρχές Δεκεμβρίου ενός συναδέλ-
φου μας. Ευχόμαστε στο συνάδελφο καλή επιτυχία και κουράγιο στο
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει!

Ωστόσο, τονίζουμε την αδιαφορία της τράπεζας, καθώς έπρεπε η κατά-
σταση να φτάσει στο έσχατο σημείο και να απευθύνουμε απεγνωσμένες
εκκλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για να πράξει το ελάχιστο που
θα εξασφαλίσει μονάχα τη στοιχειώδη λειτουργία του ταμείου μας. Επι-
δίωξή μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του ΕΦΚΑ –
ΤΑΠΙΛΤ προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να επέλθει η κα-
νονικότητα, ώστε το ταμείο επιτέλους να έχει τη δυνατότητα να αντα-
ποκριθεί σε όλο το εύρος της λειτουργίας του για την αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Εν κατακλείδι, εμείς παραμένουμε πάντοτε υπέρμαχοι του διαλόγου και
της συνεργασίας και συνεπώς ευχαριστούμε την τράπεζα που έστω την
ύστατη στιγμή με χαρακτηριστική καθυστέρηση ανταποκρίθηκε στο αί-
τημά μας και ελπίζουμε σε ανάλογη αντιμετώπιση και καλύτερη επικοι-
νωνία και συνεργασία στο μέλλον.

Συνάδελφοι,

ίναι σε όλους σας γνωστές οι προσπάθειες της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ την πε-
ρίοδο της προεδρίας του συνάδελφου Ν. Κάβουρα και μέλη τους συναδέλ-

φους Σ. Φιλιππόπουλο και Ι. Χρυσικό, όταν και επιβλήθηκαν καταλογιστικές
πράξεις μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών σε βάρος
της Alpha Βank που συνετάχθησαν από τον τότε Διευθυντή του ταμείου, συνά-
δελφό μας και νυν Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας, Νίκο Αλεξόπουλο:

1. Ποσού 39.800.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν από την τράπεζα ύστερα από
εξωδικαστικό συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ της διοίκησης της τράπεζας
και της διοίκησης του ταμείου. Αυτά τα χρήματα που συνέρρευσαν στα ταμεία
του ΤΑΠΙΛΤ έδωσαν λύση για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε συναδέλφους
που είχαν προσφύγει και δικαιώθηκαν για την αντισυνταγματικότητα των πε-
ρικοπών στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα. Χωρίς αυτό το ποσό η πληρωμή των
εφάπαξ θα ήταν αδύνατη.

2. Ποσού 21.686.457 ευρώ που αφορούσαν υποχρεώσεις της Alpha Bank που
απέρρεαν από το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Ενώ αρχικά η τράπεζα μας διαβε-
βαίωνε ότι είχε την πρόθεση να καταβάλει το ποσό, εν τέλει αποδείχθηκε μία
παρελκυστική τακτική των νομικών της συμβούλων προκειμένου να παίρνουν
συνεχείς αναβολές στην εκδίκαση των υποθέσεων στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο. Η εκδίκασή τους τελικά είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη σε πρώτο
βαθμό των αγωγών του ταμείου.

Ωστόσο, το ΤΑΠΙΛΤ εν συνεχεία υπέβαλε έφεση, προσφεύγοντας στο Διοικη-
τικό Εφετείο, που δικαίωσε απόλυτα το ταμείο στις πρώτες 4
εκδικάσεις (καθόσον το ποσό των 21.686.457 ευρώ διαμοιράστηκε σε 6
αγωγές) που αφορούν ποσά :

915.564 ευρώ και πρόσθετα τέλη 857.023 ευρώ

3.443.534 ευρώ και πρόσθετα τέλη 3.942.313 ευρώ

4.593.674 ευρώ και πρόσθετα τέλη 4.308.560 ευρώ

518.644 ευρώ και πρόσθετα τέλη 602.870 ευρώ

Ενώ στις 10/12 στην εκδίκαση των δύο εναπομείναντων αγωγών στο Διοικητικό
Εφετείο -που λόγω του δεδικασμένου είμαστε σίγουροι για τη θετική τους έκβαση-
δόθηκε αναβολή για τις 8/4/2019 και αφορούν ποσά: 

659.920 ευρώ και πρόσθετα τέλη 753.781 ευρώ

551.971 ευρώ και πρόσθετα τέλη 538.603 ευρώ

Δυστυχώς η τράπεζα δε συμμορφώθηκε ούτε αυτήν τη φορά με τις δικαστικές
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου προσφεύγοντας εναντίον τους στο ΣτΕ με
μεγάλη καθυστέρηση.

Στις 12/11 συζητήθηκαν οι δύο αναιρέσεις της Alpha Bank κατά του ΤΑΠΙΛΤ (ήδη
ΕΤΕΑΕΠ) που αφορούσαν πράξεις καταλογισμού εισφορών παρελθόντων ετών, η μία
ύψους 915.564 ευρώ και πρόσθετα τέλη 857.023 ευρώ και η άλλη ύψους 3.443.534
ευρώ και πρόσθετα τέλη 3.942.313 ευρώ.

Εμείς θεωρούμε ότι μετά και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου που δικαίω-
σαν το ΤΑΠΙΛΤ δεν υφίσταται καμία νομική βάση για να γίνουν αποδεκτές οι προ-
σφυγές της τράπεζας στο ΣτΕ που αποτελούν απλά συνέχιση της παρελκυστικής
τακτικής που χρησιμοποιεί η τράπεζα από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση για
να αποφύγει την τήρηση των δεσμεύσεών της για την κάλυψη του εφάπαξ των
προερχομένων από την Ιονική!

Εμείς έχουμε τονίσει στη διοίκηση της τράπεζας επανειλημμένως ότι θα έπρεπε να είχε
αποδεχθεί τις εκτελεστές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, αφού μάλιστα το ποσό
που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη του εφάπαξ όλων των Ιονικάριων -και μάλιστα
σε βάθος χρόνου- είναι πολύ μικρότερο από το άμεσα εκτελεστό αποτέλεσμα των δι-
καστικών αποφάσεων! 

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε παρακολουθούμε στενά τις υποθέσεις που αφορούν το εφάπαξ με
συνέπεια και υπευθυνότητα. Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους ενάντια στην παρελκυστική
τακτική και εξαπάτηση της τράπεζας που αν και είχε αποδεχθεί ρητά την ευθύνη για
κάλυψη του εφάπαξ όλων των Ιονικάριων, αθέτησε τη δέσμευσή της.

Άλλωστε η αποτελεσματικότητα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο συγκεκριμένο θέμα έχει
ήδη κριθεί ήδη από την υποβολή υπομνήματος (Αλεξόπουλου – Κουτρουμάνη)
στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή που αποδέχθηκε τις θέσεις μας για τη διαχρονική
ανάλυση καταβολής εισφορών μας υπέρ πρόνοιας, με αποτέλεσμα την απόδοση
στους συναδέλφους μας μεγαλύτερου εφάπαξ από αυτό που ορίζεται με το Ν. Κα-
τρούγκαλου (Ν.4387/2016).

Λίγη υπομονή ακόμα, αφού οι παρελκυστικές τακτικές της τράπεζας δεν μπορούν να
συνεχιστούν εσαεί. Θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά
μας, καθώς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την επί-
τευξη του μεγάλου στόχου απόδοσης πλήρους εφάπαξ, πάλι μέσω της Εθνικής Ανα-
λογιστικής Αρχής προκειμένου τα 21.686.457 ευρώ να διατεθούν στο ΕΤΕΑΕΠ, αλλά
μόνο για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ, αφού μας ανήκουν δικαιωματικά.

τις 26.9.2018 συζητήθηκε στο Μον. Πρω-
τοδικείο Αθηνών (Εργ.) η αγωγή της συ-

ναδέλφισσας Ελένης Βουρλάκη κατά
της Alpha Bank, με την οποία ζητά να ανα-
γνωρισθεί ως άκυρη η από 5.12.2017 από-
λυσή της.

Θυμίζουμε ότι η συναδέλφισσα απολύθηκε
στο πλαίσιο της κατάργησης της ειδικότη-
τας των καθαριστριών από την Τράπεζα
επειδή τυπικά για λόγους που αφορούν
την Τράπεζα φερόταν ως καθαρίστρια, πα-
ρότι ήδη από το Μάρτιο του 2006 και μέχρι
την απόλυσή της απασχολείτο αποκλει-
στικά και μόνον ως υπάλληλος γραφείου
στη Διεύθυνση Προμηθειών, Περιουσίας
και Ασφάλειας με αρμοδιότητα αρχικά την
μίσθωση των αυτοκινήτων των στελεχών της
Τράπεζας με το σύστημα leasing και στη
συνέχεια τους διαγωνισμούς και τις αναθέ-
σεις συμβάσεων καθαριότητας, συντηρήσεων
φυτών και λειτουργίας κυλικείων της τράπε-
ζας καθώς και τον έλεγχο και την καταχώ-
ρηση τιμολογίων προμηθευτών/συνεργατών
της Τράπεζας στην ηλεκτρονική εφαρμογή
SAP της Τράπεζας.

Η Ελένη Βουρλάκη, ηλικίας 47 ετών, αρνή-
θηκε να αποχωρήσει «οικειοθελώς» κάνο-
ντας χρήση του οικονομικού κινήτρου στο
πλαίσιο «άτυπης» εθελουσίας εξόδου,
όπως έπραξαν οι 60 από τις 64 καθαρίστριες,
αφενός γιατί στην πραγματικότητα εργα-
ζόταν ως υπάλληλος γραφείου και όχι ως
καθαρίστρια και αφετέρου γιατί είναι
αναγκαστικά τοποθετημένη ως τέκνο πο-
λυτέκνου και η ίδια είναι μητέρα ανήλικου
παιδιού με ποσοστό 50% αναπηρίας.

Στη δίκη αυτή υπέρ της συναδέλφου, την
οποία εκπροσώπησε η νομική μας συνεργά-

τιδα κ. Ντέτα Πετρόγλου, κατέθεσε ως μάρ-
τυρας στο ακροατήριο ο συνάδελφος Σα-
ράντος Φιλιππόπουλος επιβεβαιώνοντας με
κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως πραγ-
ματικά στοιχεία που αναφέρονται στο δικό-
γραφο και έδωσε ένορκη βεβαίωση ο
συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, που είχε
διατελέσει και Προϊστάμενος της συναδέλ-
φισσας ως κάτοχος δικαιώματος Α΄ υπογρα-
φής στη Διεύθυνση Προμηθειών, Περιουσίας
και Ασφάλειας το διάστημα από 20.5.2009
μέχρι το Μάρτιο του 2015.

Υπέρ της Τράπεζας κατέθεσε ως μάρτυρας
στο ακροατήριο η Υποδιευθύντρια της Διεύ-
θυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Γιαννούλα
Παλιούρα, ενώ έδωσε ένορκη βεβαίωση η Δι-
ευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Πηνε-
λόπη Κονιδάρη.

Η συναδέλφισσά μας ζητά την ακύρωση
της αυθαίρετης και παράνομης απόλυσής
της, καθόσον μάλιστα έχει απόλυτη ανάγκη
να εργαστεί άμεσα για να εξυπηρετήσει τις
επιτακτικές υποχρεώσεις της ως μητέρα
ανήλικου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας
50%. 

Ο ΣΥΙΛΤΕ και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχουν επα-
νειλημμένα καταδικάσει την αυθαίρετη, μο-
νομερή και παράνομη απόφαση της
Τράπεζας να καταργήσει την ειδικότητα των
καθαριστριών, χωρίς προηγούμενη ενημέ-
ρωση και διαβούλευση με τους συνδικαλιστι-
κούς φορείς και χωρίς προηγούμενη
τροποποίηση του Οργανισμού Προσωπικού
με Επιχειρησιακή ΣΣΕ καθώς και τις εργοδο-
τικές απειλές και εκβιασμούς, υπό το κράτος
των οποίων αναγκάσθηκαν 60 από τις 64
καθαρίστριες να «αυτοαπολυθούν» κλαί-
γοντας!!!

ΗΗ  ττρράάππεεζζαα  σσυυννεεχχίίζζεε ιι   ττ ιιςς   ππααρρεελλκκυυσσττιικκέέςς   τταακκττιι --
κκέέςς   εεννάάννττιιαα  σσττιι ςς   εεκκττεελλεεσσττέέςς   δδιικκαασσττ ιικκέέςς  ααπποο--
φφάάσσεειιςς..   ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε  ββάάσσιιμμαα  ααιισσιιόόδδοοξξοοιι   ππρροοςς
ττοο  μμεεγγάάλλοο  σσττόόχχοο  ααππόόδδοοσσηηςς  ππλλήήρροουυςς   εεφφάάππααξξ

Στις 26/9 συζητήθηκε η αγωγή της συναδέλφισσας Ελένης Βουρλάκη
εναντίον της τράπεζας για την αυθαίρετη και παράνομη απόλυσή της.
Συνεχίζουμε να συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα της!

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά
της Τράπεζας και δηλώνουμε ότι θα συμπαρασταθούμε με
κάθε τρόπο στον δίκαιο αγώνα της συναδέλφισσάς μας!

Επιτέλους η τράπεζα ανταποκρίθηκε στις προ-
σπάθειες του Συλλόγου μας για την απόσπαση
ενός ακόμα  υπαλλήλου στον ΕφΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ!
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Συνάδελφοι,

πως έχετε ενημερωθεί από την ιστοσελίδα μας, αλλά και από τα ΜΜΕ, με από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε παράνομη η κα-

τάργηση των δώρων για συνταξιούχο που προσέφυγε σε αυτό, επιδικάζοντας στον
προσφεύγοντα επιστροφή 11.184,57 ευρώ που αντιστοιχεί μαζί με τους τόκους στην
επιστροφή Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας για το διάστημα
1/1/2012 έως 23/7/2015. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι επειδή παρόμοιες
υποθέσεις είχαν αρνητική έκβαση, το αποτέλεσμα μίας τέτοιας διεκδίκησης κρίνεται
αβέβαιο. 

Το θέμα βέβαια αφορά όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους μας οι οποίοι επι-
κοινωνούν καθημερινά με το Σύλλογό μας για να λάβουν έγκυρη πληροφόρηση σχε-
τικά με τη διεκδίκηση των συγκεκριμένων αναδρομικών. Το τεράστιο ενδιαφέρον
των συναδέλφων κινητοποίησε την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και έπειτα από σύσκεψη και
ενδελεχή ανάλυση του ζητήματος με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπα-
κωνσταντίνου, σας γνωστοποιούμε ότι θα μπορέσετε να διεκδικήσετε τα αναδρο-
μικά των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας από το έτος
2013 και έπειτα με ομαδικές αγωγές που θα κατατεθούν μέσω του Συλλόγου μας.

Για να συμμετάσχετε στις αγωγές και να διεκδικήσετε τα αναδρομικά από το έτος
2013, θα πρέπει να προσκομίσετε στο Σύλλογό μας τα κάτωθι έγγραφα μέχρι το αρ-
γότερο 21 Δεκεμβρίου:

Απόφαση Συνταξιοδότησης•

Υποχρεωτικά ένα ενημερωτικό σύνταξης του ΙΚΑ - ήδη ΕΦΚΑ - οποιουδή-•
ποτε μήνα των ετών 2012 και 2013 και ένα ενημερωτικό οποιουδήποτε μήνα
για τα υπόλοιπα έτη, δηλαδή 2014 - 2018 (τα ενημερωτικά σύνταξης ΕΦΚΑ
από το 2014 και μετά μπορείτε να τα τυπώσετε από την ιστοσελίδα του
ΕΦΚΑ στο σύνδεσμο https://apps.ika.gr/ePensionStatement/ ,συμπληρώ-
νοντας τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και τον αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ)

Υπογεγραμμένο εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής το•
σχέδιο εργολαβικού που θα βρείτε στο σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα
μας

Υπογεγραμμένη με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής η εξουσιοδότηση•
που θα βρείτε στο σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας

Γνωρίζοντας βέβαια τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκονται οι πε-
ρισσότεροι συνάδελφοί μας, πετύχαμε χαμηλή αμοιβή του δικηγορικού γραφείου
του δρ. Παπακωνσταντίνου που θα αναλάβει την υπόθεση.

Με την παράδοση των ως άνω εγγράφων, θα πρέπει να προσκομίζετε μόλις 50
ευρώ και σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος η δικηγορική εταιρεία θα δι-

καιούται αμοιβή 9% επί του επιδικασθέντος ποσού..

Ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας ενημέρωσε ότι η άσκηση των ομαδικών αυτών αγω-
γών είναι αναγκαίο να ασκηθεί εντός του τρέχοντος έτους, προκειμένου να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής μέρους των σχετικών αξιώσεων. 

Όσο για την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για
τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο την αναστολή πα-
ραγραφής για ένα εξάμηνο και μάλιστα μόνο για μία φορά.

Επομένως, καλούμε όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους μας και όχι μόνο***
να υποβάλουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να συμμετάσχουν στις
αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των δώρων Πάσχα και Χριστουγέν-
νων και του επιδόματος αδείας.

***Στη συγκεκριμένη διεκδίκηση μπορούν να προχωρήσουν με τους ίδιους όρους
πρόσωπα του κοντινού περιβάλλοντος των συναδέλφων που δεν έχουν συνταξιο-
δοτηθεί από το ΤΑΠΙΛΤ και δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας (εκτός από τους
συνταξιούχους του Δημοσίου). 

Προσοχή! Το σχετικό Σχέδιο  Εργολαβικού είναι διαφορετικό και θα το βρουν οι εν-
διαφερόμενοι στο εξειδικευμένο δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας

Τονίζουμε ότι η συγκεκριμένη ομαδική αγωγή είναι ανεξάρτητη από άλλες διεκδική-
σεις που έχουμε κινήσει στο παρελθόν μέσω του Συλλόγου μας και αφορούν τη διεκ-
δίκηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μνημονιακές μειώσεις των συντάξεων
(νόμοι 4051/2012 και 4093/2012) και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Για τις υποθέσεις αυτές αναμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον ορισμό των
δικασίμων για την εκδίκασή τους. Συντρέχουν μάλιστα σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας
όσον αφορά την έκβασή τους. Η Δικηγορική Εταιρεία του δρ. Παπακωνσταντίνου,
η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά, συνεχίζει σε τακτά χρονικά
διαστήματα την κατάθεση νέων αγωγών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μέλη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, που δεν
έχουν ήδη προσκομίσει τα στοιχεία τους στα γραφεία του Συλλόγου μας, να συμμε-
τέχουν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να περιληφθούν στις νέες αγωγές που
θα κατατεθούν πριν το τέλος του έτους.

Όπως πάντα, για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να
απευθύνεστε στο Σύλλογό μας.

Καταθέστε άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση αναδρομικών των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και
επιδόματος αδείας μέσω του Συλλόγου μας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής μέρους των αξιώσεων

Συνεχίζονται οι ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των μνη-
μονιακών περικοπών των συντάξεων (νόμοι  4051/2012 και
4093/2012) και της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Σπεύσατε να συμμετάσχετε!

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΗΗ ΠΠ ΟΟΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ && ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΑΑ ΓΓΩΩ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΣΣ
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας συνεχίζει την επιτυχημένη διαδρομή της! 

Η Μεγάλη εκδρομή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στη Μεγάλη Ελλάδα (13-21/10) 

Το μαγευτικό ταξίδι  μας στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, την περίφημη Μεγάλη Ελλάδα
(Magna Graecia) είχε έντονο το ελληνικό χρώμα, αφού τα πάντα θύμιζαν τον ελληνικό πολι-
τισμό, γεμίζοντάς μας με αλησμόνητες εμπειρίες και αναμνήσεις ζωής…

Κ υ ρ ι α κ ή  4 / 11  :  α ρχα ί α  Κό ρ ι ν θ ο ς ,  Κ υ ρ ι α κ ή  4 / 11  :  α ρχα ί α  Κό ρ ι ν θ ο ς ,  
α ρχα ί α  Σ ι κ υ ώ ν α ,  Ν α ύ π λ ι οα ρχα ί α  Σ ι κ υ ώ ν α ,  Ν α ύ π λ ι ο

Πριν την έλευση του χειμώνα, αποφασίσαμε ότι έπρεπε
να εκμεταλλευθούμε τις στερνές ηλιόλουστες μέρες με μία
όμορφη εκδρομή, στην αρχαία Κόρινθο,την αρχαία Σι-
κυώνα και το πανέμορφο Ναύπλιο!

Π ά μ ε  θ έ α τ ρ ο  μ ε  τ η ν  Π ά μ ε  θ έ α τ ρ ο  μ ε  τ η ν  
Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  !Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  !

Έχουμε προγραμματίσει πενθήμερη εκδρομή στην
Κέρκυρα για το Πάσχα σε 5άστερο ξενοδοχείο. 
Αναλυτικό πρόγραμμα μετά τις γιορτές.

Δ Η Λ Ω Σ Τ Ε  Α Μ Ε Σ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Δ Η Λ Ω Σ Τ Ε  Α Μ Ε Σ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  
γιατί οι θέσεις κλείνουν... απνευστί!

“Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία” του Καρόλου
Ντίκενς, θέατρο «ΔΙΑΝΑ» (Ιπποκράτους 7),
Σάββατο 29/12, ώρα 14:00 μ.μ.

10 ευρώ στην πλατεία (αρχική τιμή 13)•
8 ευρώ στον εξώστη (αρχική τιμή 10)•

“Οι μάγισσες της Σμύρνης” της Μάρας Μεϊμα-
ρίδη, θέατρο “ΠΑΛΛΑΣ” (Βουκουρεστίου 5),
Παρασκευή 11/1, ώρα 20:30 μ.μ.

24 ευρώ στην πλατεία (αρχική τιμή 30)•

Ο Άγιος Βασίλης της ΙΟΝΙΚΗΣ έρχεται με μία υπέροχη 7ήμερη
εκδρομή για να μπει το 2019 με τον καλύτερο τρόπο! 
Βουδαπέστη –  Β ιέννη –  Μπρατ ισλάβα 2-8/1/2019Βουδαπέστη –  Β ιέννη –  Μπρατ ισλάβα 2-8/1/2019

Έχοντας κατακτήσει τα Βαλκάνια και την Κάτω Ιταλία, συνεχίζουμε

δυναμικά για να επισκεφθούμε τις πανέμορφες, χριστουγεννιάτικες

πρωτεύουσες της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Σλοβακίας!

7ήμερη οδική εκδρομή
Δίκλινο/Τρίκλινο 390 €(το άτομο), Μονόκλινο 540 €

Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, οι θέσεις περιορισμένες, επομένως... 

ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!
* Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας 

Κοπή Χριστουγεννιάτικης Πίτας στις 18/1
στον “Ελαφοκυνηγό”. Δηλώστε Συμμετοχή !
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Σύλλογος Συνταξιούχων οφείλει να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της καθημερι-
νότητας όλων των συνταξιούχων. Ένα ανοιχτό κέντρο επικοινωνίας, συναδελφι-

κής αλληλεγγύης και αλληλεπίδρασης.
Ενώπιον των ιδιαίτερα σημαντικών και ιστορικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο
Σύλλογος Συνταξιούχων και ευρύτερα η Ιονική Οικογένεια  και λαμβάνοντας υπ’ όψη
την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει η σημερινή διοίκησή του στην προάσπιση των δι-
καιωμάτων μας και την προώθηση των συμφερόντων μας, όλοι εμείς, μέλη του Συλλό-
γου Συνταξιούχων, που υπογράφουμε την παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, πιστεύουμε ότι έχει
φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να μπουν οι τίτλοι τέλους στην απαξίωση που υπέ-
στη ο σύλλογος από την αμελή προάσπιση και εν τέλει την υπονόμευση των συμφε-
ρόντων μας λόγω της ανυπαρξίας και της ανευθυνότητας της σημερινής διοίκησης και
να γίνει επιτέλους πραγματικότητα το όραμα της πολυπόθητης κοινής πορείας του
χώρου της Ιονικής, με τη συγχώνευση των συλλόγων μας και τη συνακόλουθη ισχυρή
εκπροσώπησή μας και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας απα-
σχολούν.
Έχοντας βαθιά την επιθυμία για την ενότητα του χώρου των συνταξιούχων και των ερ-
γαζομένων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και την πεποίθηση ότι μόνο η συλλογική δράση
μπορεί να αντιμετωπίσει τα κοινά μας προβλήματα και αγωνίες, εμείς οι υπογράφοντες
που πρεσβεύουμε το συνδικαλισμό της παρρησίας, της ανταλλαγής απόψεων, της πο-
λυσυλλεκτικότητας και της σύνθεσης, με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα και δυ-
ναμικά την πρόθεσή μας να δραστηριοποιηθούμε ώστε να καταλήξουμε μέσα από
συντεταγμένες διαδικασίες στις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπεφρασμένη από το
σύνολο της ιονικής οικογένειας επιθυμία ενότητας του χώρου μας.
Πιστεύουμε ότι η ενιαία δράση των προερχομένων από την ΙΟΝΙΚΗ μπορεί να επι-
τευχθεί αποτελεσματικά μόνο μέσα από ένα ενιαίο σωματείο, στο οποίο θα μπορούμε
να εκφραστούμε όλοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κοινά συμφέροντα που έχουμε και την
αδήριτη ανάγκη για συλλογική δράση. Δεν πρέπει να τονίζουμε τις διαφορές και να
αγνοούμε αυτά που μας ενώνουν.
Η συγχώνευση των δύο συλλόγων μπορεί να ενώσει όλους τους προερχόμενους από
την ΙΟΝΙΚΗ, να συντονίσει τη δράση τους και να πετύχει την αποτελεσματική προ-
άσπιση των κοινών συμφερόντων μας. Η κατακερματισμένη έκφρασή μας μέσω πε-
ρισσοτέρων σωματείων στερεί από τη δράση μας αποτελεσματικότητα και δύναμη και
δίνει το δικαίωμα στους παράπλευρους να εκμεταλλεύονται τις εσωτερικές μας διαιρέ-
σεις και αντιπαραθέσεις.
Δυστυχώς, ακόμα και στην πλέον μαζική και λογική απαίτηση των απανταχού Ιονικά-
ριων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων μας και την προστασία
των δικαιωμάτων μας, υπάρχουν και ελάχιστοι που διαφωνούν. Σαφώς οι ιδεολογικές
και συνδικαλιστικές διαφορές είναι θεμιτές και δυνάμει γόνιμες, αλλά θεωρούμε αδια-
νόητο να υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι εναντιώνονται στη συμπόρευση των συλ-
λόγων της Ιονικής που έχουν την ίδια νομική οντότητα και κοινό σκοπό.
Έχοντας ως οδικό χάρτη το καταστατικό του Συλλόγου Συνταξιούχων, θα ενεργοποι-
ηθούμε προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της συγχώνευσης των συλλόγων ώστε

να απαλλαγούμε από τη σημερινή πλειοψηφία της διοίκησης του Συλλόγου γιατί:
Έχει επιδείξει πρωτοφανή ολιγωρία στην προάσπιση της επικουρικής μας
σύνταξης, δημιουργώντας επιπλέον με την ανεύθυνη στάση της σοβαρά προ-
βλήματα στην κεντρική επιλογή της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ αφού :

δεν έχει προχωρήσει σε καμία δικαστική ενέργεια για την απόδοση ευθυ-•
νών για την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA
BANK, παρά το γεγονός ότι έχει ληφθεί εδώ και καιρό σχετική απόφαση
από το Δ.Σ.
προωθεί την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ μόνο των συνταξιούχων μελών του•
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, χωρίς τους εν ενεργεία ασφαλισμένους την περιουσία του
ταμείου,  που συνεπάγεται την καταβολή μειωμένων συντάξεων χωρίς
σχετική απόφαση της Γ.Σ. για ένα θέμα ύψιστης σημασίας για τα μέλη
του συλλόγου

Αμελεί επανειλημμένως το καθήκον ενημέρωσης των συναδέλφων, δημιουρ-
γώντας σοβαρά προβλήματα δημοκρατικής λειτουργίας
Δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά με το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών
για τη διοίκηση της προηγούμενης περιόδου
Αρνείται παράνομα και αντικαταστατικά την εγγραφή συναδέλφων μας στο Σύλ-
λογο
Προβαίνει σε διασπαστικές ενέργειες εναντίον του Συλλόγου Εργαζομένων και
Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και του Συνεταιρισμού μας, επιβαρύνοντας με
περιττά έξοδα το σύλλογο
Παραμελεί βασικά καθήκοντα της διοίκησης που προκαλούν την παρακώλυση της
λειτουργίας του συλλόγου (τροποποίηση απαρχαιωμένου καταστατικού και εναρ-
μόνισή του με το σύγχρονο νομικό πλαίσιο)

Συνάδελφοι,  
Έχει  έρθει  η ώρα  να συστρατευθούμε  για  να απαντήσουμε στις σύγχρονες
προκλήσεις, μακριά από διαχωρισμούς τους παρελθόντος, να ξεφύγουμε από
την εσωστρέφεια και να πορευθούμε σε ένα κοινό μονοπάτι. Η παρούσα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πιστεύουμε ότι μπορεί να σηματοδοτήσει την είσοδο σε μία νέα
εποχή ενότητας, αποτελεσματικότητας, νομιμότητας και δημιουργίας με τη συγ-
χώνευση του Συλλόγου Συνταξιούχων  Ιονικής  και Λαϊκής Τράπεζας  και  του
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”. Να αποτελέ-
σουν οριστικά παρελθόν οι διοικήσεις που απαξίωσαν το Σύλλογο και να λει-
τουργήσουμε  σε  πλαίσια  απόλυτης  διαφάνειας.  Να  ξεφύγουμε  από  την
κατακερματισμένη και αδύναμη έκφραση και να δημιουργήσουμε ένα

Μεγάλο, Ενιαίο, Αδιαίρετο και Ισχυρό Σύλλογο!

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ
ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΤΟΥ ΧΩΡΟΥΧΩΡΟΥ ΤΗΣΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ 

Σ υ ν ά δ ε λφ ο ι ,  

ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΝΙΑ), ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΘΗΝΑ), ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(ΠΑΤΡΑ), ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΥΓΕΡΗ  - ΧΑΡΑΚΛΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ), ΒΑΜΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΗΝΑ),
ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΘΗΝΑ), ΒΟΜΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ), ΒΟΥΡΝΟΥΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ), ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΓΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ), ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ), ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΙΑΤΟ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ - ΣΒΩΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΘΗΝΑ), ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΘΗΝΑ), ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΡΟΔΟΣ), ΔΑΒΛΑΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ), ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΔΑΠΟΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΖΑ-
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΘΩΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΙΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΘΗΝΑ), ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΘΗΝΑ), ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ), ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ (ΝΑΥΠΛΙΟ), ΚΑΝΕΛΛΕΑ ΦΩΤΟΥΛΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΚΑΡΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΑΤΡΑ), ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΚΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ), ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΚΟΚΚΙ-
ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΚΟΥΓΙΟΥΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ), ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΘΗΝΑ), ΚΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΚΥ-
ΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΛΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΝΙΑ), ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΙΟΣ), ΜΑΖΑΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ (ΑΘΗΝΑ),
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ (ΑΘΗΝΑ), ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΜΑΝΕ - ΜΠΑΝΤΩΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ), ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ), ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΗ), ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΣΠΑΡΤΗ), ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ), ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ), ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΘΗΝΑ), ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ( ΑΓΡΙΝΙΟ), ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ),
ΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ), ΜΠΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΑΛΚΙΔΑ), ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ), ΞΑΝΘΑΚΟΥ - ΠΙΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
(ΑΘΗΝΑ), ΞΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΞΥΛΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ), ΠΑΟΥΛΙΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
(ΑΘΗΝΑ), ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΕΡΡΕΣ), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΘΗΝΑ), ΠΑΠΑΣΑΡΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΡΑΦΗΝΑ), ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  (ΚΟΖΑΝΗ), ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΤΡΑ), ΠΕΤΡΙΔΟΥ - ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ), ΡΙΒΑΝΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΡΟΜΠΑ - ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΛΑΡΙΣΑ), ΡΟΥΣΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΘΗΝΑ),
ΡΟΥΧΩΤΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ), ΣΑΜΑΡΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΗΛΟΣ), ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΤΡΑ),
ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(ΑΘΗΝΑ), ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΣΤΟΪΜΕΝΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΒΑΛΑ), ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΤΑΣ-
ΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ), ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΥΘΕΙΟ), ΤΖΙΒΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΚΑΣΤΟ-
ΡΙΑ), ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΤΣΕΡΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ), ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(ΑΘΗΝΑ), ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ), ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΧΑΛΚΙΑ - ΚΟΥΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΠΑΡΤΗ), ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΣ), ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ), ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ).

• ΝΑΙ ! σε έναν ΑΝΟΙΚΤΟ σύλλογο σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους
• ΝΑΙ ! στη ΔΥΝΑΜΗ της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Μ έ λ η  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν
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Χρυσούλα - Μαρία Χαρδάκη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 19 ετών η Χρυσούλα - Μαρία Χαρδάκη, κόρη της
συναδέλφισσάς μας Γεωργίας Τσουπάκη που υπηρέτησε στα καταστήματα Νέας
Φιλαδέλφειας, Αγίων Αναργύρων και σήμερα υπηρετεί στο Περιστέρι, αλλά και
εγγονή του συναδέλφου μας Γεωργίου Τσουπάκη που είχε υπηρετήσει στην Τε-
χνική Υπηρεσία. Η Χρυσούλα - Μαρία είχε μεγάλο πάθος για τη ζωή, αλλά δυστυ-
χώς έφυγε ύστερα από σκληρή, εφτάμηνη μάχη, χωρίς να προλάβει να
εκπληρώσει τα όμορφα όνειρα και τις φιλοδοξίες της. Στη Γεωργία, στον πατέρα
της εκλιπούσης Νικόλαο, την αδερφή της Ασπασία και τον παππού Γιώργο, καθώς

και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια και να είναι σίγουροι ότι όλοι οι συνά-
δελφοι θα σταθούμε με κάθε τρόπο δίπλα τους.

Κωνσταντίνος Χαλάτσης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 53 ετών ο συνάδελφός μας Χαλάτσης
Κωνσταντίνος που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Βόλου και Νεάπολης Βόλου.
Ο συνάδελφος υπέστη καρδιακό επεισόδιο εν ώρα εργασίας στην τράπεζα
και κατέληξε μετά από 2 μήνες. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι ύστερα από
τις αλλεπάλληλες εθελούσιες εξόδους και τις συγχωνεύσεις και τις συνακόλουθες
μειώσεις του προσωπικού, έχουν διαμορφωθεί εργασιακές συνθήκες γαλέρας
στην τράπεζα. Θύμα αυτών των συνθηκών ήταν και ο Κωνσταντίνος, ένας φιλότι-

μος συνάδελφος, που δεν κατάφερε να αντέξει το καθεστώς εντατικοποίησης και συνεχούς πίεσης προς
όλους τους εργαζομένους στην τράπεζα. Δυστυχώς, η υπερβολική του προσήλωση στα εργασιακά του
καθήκοντα εντός των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, τού στοίχισαν τελικά τη ζωή του.
Στον αδερφό του Σταύρο και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σουλτάνα Μαγριώτη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ύστερα από μάχη να κρατηθεί στη ζωή
η συναδέλφισσά μας Σουλτάνα Μαγριώτη που είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα
Τούμπας και στο Ταμείο Υγείας στη Θεσσαλονίκη. Την Τάνια, όπως την αποκα-
λούσαν οι δικοί της άνθρωποι, διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στο σύζυγό της Αγαθοκλή, το γιο τους Δημήτρη και την κόρη τους Πασχαλία,
καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Δημήτρης Μουρίκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός μας Μουρίκης Δημήτριος
που είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Κατερίνα, στους γιους τους Αλέ-
ξανδρο και Αριστομένη, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια.

Βασίλης Γεωργόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών ο συνάδελφός μας Βασίλης Γεωργό-
πουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Αιγίου, Κεντρικού Πάτρας,
Καρόλου Πάτρας και στην Περιφερειακή Πελοποννήσου και ως Διευθυντής στα
καταστήματα Λαμίας, Ιτέας, Σκαγιοπουλείου Πάτρας και Βέσο Μάρε Πάτρας. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία, τις
κόρες τους Παναγιώτα και Μαριγώ, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σπυρίδων Μπουχάγιερ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνάδελφός μας Σπυρίδων Μπουχά-
γιερ που είχε υπηρετήσει ως υπάλληλος και διευθυντής στο κατάστημα Αργοστο-
λίου και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στα παιδιά του Παύλο και
Μαρία, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αγγελική Κουμάντου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών η Αγγελική Κουμάντου, σύζυγος του αεί-
μνηστου συναδέλφου μας Κωνσταντίνου Κουμάντου που είχε υπηρετήσει στο
Κεντρικό, μητέρα του συναδέλφου μας Μιχάλη Κουμάντου που υπηρέτησε στο
Κεντρικό, στη Φίλωνος, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων και στη Φι-
λελλήνων και πεθερά της επίσης συναδέλφισσάς μας Αναστασίας Σπανουδάκη
που υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων, στη Διεύθυνση Καρ-
τών και στη Διεύθυνση Καθυστερήσεως Λιανικής Τραπεζικής. Τη διέκριναν το

ήθος και η συνέπεια και την ευγνωμονούμε για την προσφορά της σε μία αυθεντική
οικογένεια της Ιονικής. Στους συναδέλφους μας Αναστασία, Μιχάλη και την αδερφή του Φανή, καθώς
και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνάδελφός μας  Παναγιώτης Παπα-
παναγιώτου που είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα της Ρόδου και ως Διευθυντής
στο Κατάστημα Βόλου, στο Κεντρικό Κατάστημα και στη Διεύθυνση Οργάνωσης.
Ο συνάδελφός μας, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές της δη-
μιουργίας της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης της τράπεζας με την εταιρία Πυρα-
μίδα, διακρινόταν από το ήθος, τη συνέπεια και την εργατικότητα. Στη σύζυγό του
και συνάδελφισσά μας Χρυσούλα, στα παιδιά τους, Μαρία και Μανώλη, καθώς

και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βασίλης Δεχουνιώτης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 99 ετών ο συνάδελφός μας Δεχουνιώτης Βασί-
λειος που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατάστημα, στην Υπηρεσία Χρηματαπο-
στολών και στην Αποθήκη Υλικού. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ξακουστή, στο γιο τους Παναγιώτη, καθώς και
στους οικείους του, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ο ύστατος αποχαιρετισμός του πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων
Γιάννη Χρυσικού στον αγαπημένο του φίλο, Θανάση Δρε

Αγαπημένε μου Θανάση,
Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου σου, η θλίψη με κυρίεψε. Αναμνήσεις,
σκέψεις και συναισθήματα κατέκλυσαν όλο μου το είναι και δεν μπόρεσα να
σου απευθύνω άμεσα αυτά τα λόγια. Τώρα όμως, που το μυαλό μου σκέφτεται
πιο καθαρά - γιατί ο πόνος στην καρδιά μου παραμένει - δε θα μπορούσα να
μη σου απευθύνω τον τελευταίο αποχαιρετισμό.
Η σχέση μας ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες που διοριστήκαμε στην τράπεζα.
Με μερικούς ανθρώπους νιώθεις από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ένας αό-

ρατος δεσμός. Ακριβώς αυτή ήταν η περίπτωση με μας. Από την αρχή, από την πρώτη επαφή,
νιώσαμε ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε, να επικοινωνήσουμε. Και αυτό το πρωτόλειο ένστικτο
αποδείχθηκε αλάνθαστο. «Κολλήσαμε» και πορευτήκαμε μαζί για τις επόμενες δεκαετίες…
Η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ μας τολμώ να πω ότι ήταν αδελφική. Το ένιωθα πάντα προσω-
πικά και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ίσχυε και από την πλευρά σου. Μέρα έμπαινε μέρα έβγαινε,
αλλά εμείς ήμασταν πάντα μαζί. Στην εργασία μας, στο συνδικαλισμό, στις εκδηλώσεις της τράπε-
ζας, το σπίτι μου έγινε σπίτι σου και το δικό σου έγινε δικό μου. Η αδελφική φιλία σιγά σιγά έγινε
και οικογενειακή, αφού μας ένωσαν ακόμα περισσότερο όλα όσα ζήσαμε μαζί. Ήμασταν πάντοτε
δίπλα ο ένας στον άλλον σε οτιδήποτε μπορεί να σημαδέψει έναν άνθρωπο στην πορεία της ζωής
του.
Σε αυτά τα 40-45 χρόνια που πορευτήκαμε ως… Διόσκουροι στην τράπεζα βέβαια δεν έλειψαν και
οι δύσκολες στιγμές. Αλλιώς, πώς θα ήταν μία πραγματική, βαθύτατη σχέση αν δεν υπήρχαν και
αυτές; Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μία ευθεία γραμμή, αλλά απανωτές καμπύλες που στο-
χεύουν στην κορύφωση.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που ένιωσαν φθόνο για την εξαιρετική μας σχέση και θέλησαν να θέσουν
εμπόδια. Και δυστυχώς υπήρξαν κάποιοι καλοθελητές που κατάφεραν προσωρινά να μας απομα-
κρύνουν. Δεν ήταν όμως τίποτα περισσότερο από μία ανάπαυλα, αφού τα αισθήματα παρέμειναν
αναλλοίωτα και δεν άργησε η στιγμή που ήμασταν ξανά ο ένας το στήριγμα του άλλου.
Θανάση μου, όπως παρέμεινε αναλλοίωτη η φιλία μας μέσα από τις δυσκολίες, έτσι αγνή παρέμεινε
και η αγάπη σου για το χωριό σου, τα Λαγκάδια Αρκαδίας. Εκεί από όπου ξεκίνησες μικρό παιδί,
ως μέλος μίας φτωχής, μεγάλης, αλλά αγαπημένης οικογένειας για να φτάσεις να σταδιοδρομήσεις
στην τράπεζα, αλλά και να δημιουργήσεις με τη σειρά σου μία όμορφη και ευτυχισμένη οικογένεια.
Για αυτό και δε θεωρώ τυχαίο ότι έφυγες από κοντά μας κατά τη διάρκεια των διακοπών σου στο
λατρεμένο τόπο καταγωγής σου. Σαν να ήξερες ότι θα μείνεις εκεί για πάντα.
Θανάση μου,
Ούτως ή άλλως τα συναισθήματα και οι σκέψεις που χαρακτηρίζουν μία σχέση ζωής, δεν μπορούν
να χωρέσουν και να αποτυπωθούν σε κανέναν αποχαιρετιστήριο λόγο. Σταματώ εδώ λοιπόν και
σε αφήνω με δύο υποσχέσεις που γνωρίζεις ότι θα κρατήσω… Θα σταθώ πάντοτε δίπλα στην άξια
συνοδοιπόρο σου στη ζωή Γιούλα, στα υπέροχα παιδιά σας Απόστολο και Χριστίνα και στα εγγο-
νάκια σας, καθώς και την επίσης συναδέλφισσά μας αδερφή σου Σταυρούλα και τη νύφη σου Σταυ-
ρούλα, σε οτιδήποτε χρειαστούν.
Και βεβαίως, ότι θα σε θυμάμαι για πάντα, έχοντας τις αναμνήσεις της κοινής μας πορείας ως φυ-
λαχτό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας… Αντίο Θανάση μου!

Δικαστικές αποφάσεις
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4988/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο μακαρίτης συνάδελφος Νίκος έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2005 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
10.783,67 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η

Τράπεζα στη δικαστική δαπάνη των κληρονόμων του 500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2025/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2008 και
ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
8.076,13 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4763/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Γιώργο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 33.986,98 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης. 

ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1408/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την πρώην Τρά-
πεζα Πίστεως συνάδελφος Θανάσης  έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2015 και ότι του οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 802,08 € νομιμοτό-
κως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης
2.000 €νομιμοτόκως. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 469/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007
και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
ποσού 9.754,91 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΤΖΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 802/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η προερχόμενη από την πρώην
Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Κατερίνα έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010 και ότι της οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 2.070,52 € νομιμο-
τόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΥΝΤΗΛΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1528/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Θύμιο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.046,68€
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 1.700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.


