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Ε π ι σ τ ρ ο φ ή …  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν !  Ε π ι σ τ ρ ο φ ή …  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν !  
Οι παραγωγικοί τομείς που αποτέλε-
σαν στο παρελθόν την ατμομηχανή
της ελληνικής οικονομίας, δείχνουν το
δρόμο για ένα καλύτερο αύριο

Ανάπτυξη – ΆμεσεςΑνάπτυξη – Άμεσες

Ξένες ΕπενδύσειςΞένες Επενδύσεις :
Είναι λέξεις που
ακούει και διαβάζει
καθημερινά ο Έλλη-
νας είτε ανοίξει τον
υπολογιστή του, είτε
τον τηλεοπτικό του
δέκτη, είτε το ραδιό-

φωνό του, είτε στις
συζητήσεις με τους συμπολίτες του. Είναι οι μα-
γικές λέξεις που ηχούν ως τα… εισιτήρια για τη
Γη της Επαγγελίας και επαναλαμβάνονται σχεδόν
ως «ψύχωση» την τελευταία δεκαετία. Είναι αλή-
θεια ότι οι επενδύσεις και ο ρυθμός ανάπτυξης
είναι συνυφασμένα με την ευημερία μίας χώρας
και του λαού της. Αλλά πίσω από τις λέξεις αυτές
και την ουσία τους, υπάρχει αρκετή ομίχλη, σκο-
τάδι, αλλά και καμιά φορά ηλιοφάνεια… 

Στη σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία,  η οικονομική
ανάπτυξη στην Ελλάδα, μετά από αλλεπάλληλα έτη ύφεσης,
είναι ακόμα το ζητούμενο και η μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο
είναι σημαντικό να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα τι
είδους ανάπτυξη θέλουμε και με ποιον τρόπο θα την προ-
καλέσουμε. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας αναρωτηθούμε
πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις οι επενδύσεις και η άνο-
δος των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα δη-
μιούργησαν σταθερές θέσεις εργασίας και έφεραν την
ευημερία στο λαό μας. Διαχρονικά όταν επετεύχθη η απο-
γείωση της ελληνικής οικονομίας είχαν ένα βασικό, κοινό
χαρακτηριστικό: Ήταν μικρομεσαίου επιπέδου, εξ ου και η
συχνά διατυπωμένη ρήση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 

Αντίθετα βέβαια, οι περισσότερες από τις μεγάλες επενδύ-
σεις κατέγραφαν πάντοτε μία τροχιά κομήτη, παρουσιά-
ζοντας μία πρόσκαιρη ανάταση, αλλά αφήνοντας πίσω
τους συχνά… συντρίμμια και προβλήματα που χρειάστηκε
χρόνια και θυσίες για να θεραπευθούν – όταν θεραπεύτη-
καν και δεν παρέμειναν ως ανοιχτές πληγές… Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα οι προβληματικές, μεγάλες επιχειρήσεις
της δεκαετίας του‘80 που λόγω της αδυναμίας τους να
σταθούν στα πόδια τους, το κράτος  αναγκάστηκε να πα-
ρέμβει και να τις φέρει στην ιδιοκτησία του προκειμένου να
διασώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας - με ένα υψηλό τίμημα
βέβαια για την εθνική μας οικονομία. Αντίστοιχα, στη συνέ-
χεια, στα χρόνια τις επίπλαστης ευμάρειας, αρκετές επεν-
δύσεις που προέρχονταν κυρίως από κερδοσκοπικά funds
του εξωτερικού κατέφτασαν στη χώρα μας επειδή… μυρί-
στηκαν εύκολη λεία, αποκλειστικά και μόνο για να κερδο-
σκοπήσουν και να εξαφανιστούν εν μία νυκτί, αφήνοντας
πίσω τους τεράστιες ζημιές.

Τι γίνεται όμως σήμερα; Αν εξετάσει κανείς τους σύγχρο-
νους δείκτες, θα διαπιστώσει ότι εν πολλοίς δεν έχει αλλάξει
αυτή η πραγματικότητα που διατρέχει διαχρονικά την ελ-
ληνική οικονομία. Οι λίγες μεγάλες πολυεθνικές που έχουν
έρθει στη χώρα μας συμβάλλουν από ελάχιστα έως καθό-
λου στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και οι μεγαλε-
πήβολες διακηρύξεις για την εκβιομηχάνιση της χώρας με
βάση τις άμεσες ξένες επενδύσεις, συνεχίζουν να ακού-
γονται ως… αστεϊσμοί. 

συνέχεια στη σελίδα 2

Σ η μ ε ί ω μ α  ε κ δ ό τ η

σελίδες 8 - 9

σελίδα 4

σελίδα 5

ε ί δαν  ο ι  περ ισσότερο ι  συν ταξ ιούχο ι
συνάδελφοί  μας στ ις  συντάξε ις  τους,
μετά τον επανυπολογισμό τους που
επετεύχθη χάρη στ ις  προσπάθειες της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Α Υ Ξ Η Σ Ε Ι Σ !Α Υ Ξ Η Σ Ε Ι Σ !

σελίδα 3

Κ ο ι ν ό  Δ Ε ΛΤ Ι Ο  Τ Υ Π ΟΥ  
Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ  &  Σ Υ Ι ΛΤ Ε

Προς απάντηση στο προβοκατόρικο ΔελτίοΤύπου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που σκοπό

έχει να παρεμποδίσει την ένταξη του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ

Επιδιώκουμε άμεσα νέα συνάντηση με τον υφυπουργό κ. Αναστάσιο
Πετρόπουλο  γ ια  να  δ ιαπ ιστώσουμε  σε  πο ιο  σημε ίο  βρ ίσκοντα ι  ο ι
διαδικασίες ένταξης του επικουρικού μας Ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ

Α Θ Ω Ο ΙΑ Θ Ω Ο Ι οι συνάδελφοι Σ.Φιλιππόπουλοςοι συνάδελφοι Σ.Φιλιππόπουλος και Ν.Αλεξόπουκαι Ν.Αλεξόπου --
λοςλος για την… ηχορρύπανση που υποτίθεται ότι  προκλήθηκε κατάγια την… ηχορρύπανση που υποτίθεται ότι  προκλήθηκε κατά
τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας το Μάρτιο-Απρίλιο 2017τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας το Μάρτιο-Απρίλιο 2017

Μεγάλη συνδικαλιστική νίκη ενάντια στα «νέα ήθη» που προωθούν 
οι εργοδότες με προμετωπίδα την ALPHA BANK

NΕΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Ο Ι  Σ Υ Ν Α Δ Ε ΛΦ Ο Ι  Τ Η Σ  Λ Ι Β Α Δ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Θ Η Κ Α Ν  Ο Ι  Σ Υ Ν Α Δ Ε ΛΦ Ο Ι  Τ Η Σ  Λ Ι Β Α Δ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Θ Η Κ Α Ν  

Κ Α Ι  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Σ  Α ΓΩ Γ Η Σ  ΤΟΥ Σ !Κ Α Ι  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Σ  Α ΓΩ Γ Η Σ  ΤΟΥ Σ !

Νέος τρόπος συγκέντρωσης μονάδων
αίματος σε πανελλαδικό επίπεδο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

σελ. 5

σελ. 7
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Συνέχεια από σελ. 1
Μάλιστα, οι πολυεθνικές αυτές – με πρωτοπόρες αυτές που δραστηριοποιούνται στο
κλάδο της πώλησης τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών, όπως π.χ. τα
σούπερμαρκετ - είναι και η πηγή των «7 πληγών του Φαραώ», έχοντας συμβάλει απο-
φασιστικά με τις πρακτικές και τις μεθόδους τους στον εργασιακό και ασφαλιστικό
Μεσαίωνα : ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση της εργασίας, απάνθρωπα ωράρια
και υπερωρίες, ενοικίαση των εργαζομένων, μαζικές απολύσεις κ.ά. είναι οι μοναδικές
«καινοτομίες» που έχουν φέρει στο εργασιακό τοπίο της χώρας μας. Επιπλέον, ασκούν
πιέσεις για την περαιτέρω κατεδάφιση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των προϊόντων τους είναι εισαγόμενα και τα κέρδη τους
δεν συμβάλλουν στην αναπτέρωση της οικονομίας μας, αφού εξάγονται στους γνω-
στούς φορολογικούς παραδείσους ή για να επενδυθούν σε άλλες χώρες. 

Δεν ξέρω τι προϋποθέσεις απαιτούνται και ποιες είναι οι ευνοϊκές συνθήκες που δημι-
ουργούν οφέλη από αυτού του είδους τις επενδύσεις και ίσως σε άλλες χώρες με δια-
φορετικό οικονομικό περιβάλλον και κουλτούρα να μπορούν να δημιουργήσουν
πλεονεκτήματα και να επιφέρουν κέρδη, αλλά γνωρίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
οι κατάλληλες συνθήκες για να ευδοκιμήσουν…

Επομένως αυτού του είδους οι επενδύσεις δεν είναι αποφασιστικής σημασίας.

Το μοναδικό εγχειρίδιο της
ελληνικής οικονομίας που είχε
αποτέλεσμα
Είναι εποικοδομητικό να μάθουμε από τα λάθη του
πρόσφατου παρελθόντος όταν η «μετέωρη» ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους
σταθερούς παράγοντες της εξωστρεφούς ναυτιλίας
και του τουρισμού, στηρίχθηκε εν πολλοίς στον

υψηλό δανεισμό, στις εισαγωγές, στην οικοδομική δραστηριότητα αλλά και σε κάποια
δημόσια έργα υποδομών. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι κατά τα παρελθόντα έτη της κί-
βδηλης ευημερίας έλειπαν η αειφορία, η εξωστρέφεια, οι εξαγωγές, η καινοτομία, οι
παραγωγικές επενδύσεις.  

Οι ανωτέρω επισημάνσεις υποδηλώνουν ότι η τόνωση της εγχώριας επενδυτικής δρα-
στηριότητας και η ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας
αποτελούν μονόδρομο για την επίτευξη θετικών και βιώσιμων ρυθμών οικονομικής
μεγέθυνσης. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί τη συνέχιση και την ενδυνάμωση
των προσπαθειών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
της ελληνικής οικονομίας, μέσω της επικέντρωσης στους παραγωγικούς τομείς που
ενδείκνυνται και ταιριάζουν στις συνθήκες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας
μας. Αυτούς τους τομείς που αποτέλεσαν σταθερά στο παρελθόν την ατμομηχανή
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και δεν ήταν απλά διάττοντες αστέρες…

Συνεπώς, το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας για την περιστολή της ανεργίας που μα-
στίζει τη νεολαία, έχει ένα μοναδικό εγχειρίδιο: Ο πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέ-
πει να αποτελέσει κλειδί της νέας προσπάθειας και βεβαίως να δοθεί βάρος στη
βιοτεχνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσαρμοσμένα σε σύγχρονα, καινοτόμα
πρότυπα και σε συνδυασμό πάντοτε με τη ναυτιλία και τον τουρισμό που αποτελούν
αδιάκοπα αναπόσπαστο κομμάτι των εθνικών οικονομικών προσπαθειών.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα της τρομερής κρίσης, η αγροτική παραγωγή συνεχίζει
να συμβάλλει περισσότερο στην οικονομία από άλλες χώρες της Ε.Ε., ενώ ο πρωτογε-
νής τομέας έχει διατηρήσει μια δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης που προσελκύουν
το επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για να επανεκκινήσουμε αυτούς τους παραγωγικούς τομείς (που η κρίση τους χτύπησε
αποφασιστικά) απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, εθνική συνείδηση και στήριξη από
όλους μας, αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς εμπλεκομένων και από πλευράς κράτους,
μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση, με προτεραιότητες την τόνωση της επι-
χειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέ-
σεων απασχόλησης. Η συλλογική στοχοπροσήλωση πρέπει να διαπερνά κάθε
παράγοντα που επηρεάζει και συμβάλλει στην υλοποίηση του μεγάλου, εθνικού σχε-
διασμού, από τον απλό πολίτη, μέχρι τους κοινωνικούς, θεσμικούς φορείς και τον πο-
λιτικό κόσμο. Η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου από καταρτισμένους ειδικούς να
διοχετευτεί σε ένα ηλεκτροσόκ νομοσχεδίων με περιεχόμενο : 

Είναι αναγκαιότητα η σύσταση ενός εθνικού φορέα (μιας και οι τράπεζες•
αδυνατούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους) με τη συμμετοχή ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τεχνικών και τεχνολογικών ινστιτούτων,
ώστε με την εγγύηση του Δημοσίου να παρέχεται η δυνατότητα χρημα-
τοδότησης, τεχνογνωσίας και κατάρτισης στις νεοφυείς επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες που θα παρουσιάζουν ένα ικανό, έγκυρο επιχειρηματικό
σχέδιο, με αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασίες.

Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της ΕΕ.  •

Έμφαση και στήριξη της λεγόμενη πράσινης ανάπτυξης με ουσιαστικό•
τρόπο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης άμεσα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό•
και την ψήφιση μοντέλων κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμών) γιατί
είναι τα μόνα που μπορούν με έναν ορθολογικό τρόπο διοίκησης και δια-
χείρισης να ανοίξουν τα φτερά των εξαγωγικών προσπαθειών που απαι-
τούν ο πρωτογενής τομέας, οι βιοτεχνίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

για να αντιμετωπίσουν τους γίγαντες των πολυεθνικών, έχοντας σαν
προίκα την καινοτομία, την προσωπική προσπάθεια, τη δημιουργικό-
τητα και την πρωτοπορία. 

Προσανατολισμός της οικονομίας σε αυτούς τους τομείς με την παροχή•
κινήτρων ακόμα και από το εκπαιδευτικό στάδιο.  

Άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, απλοποίηση μεταφορικών διαδικα-•
σιών καθώς και διαδικασιών απόκτησης πιστοποιητικών & διενέργειας
ελέγχων.

Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων και στήριξης νέων αγροτών.•

Μέτρα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών•
τρόπων εκμετάλλευσης του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα. 

Ανάδυση νέας επιχειρηματικής και καταναλωτικής
κουλτούρας
Σε ένα σημείο που θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως είναι ότι μία καταστροφή μπορεί να απο-
τελέσει και ευκαιρία για αναγέννηση. Είναι μία μεγάλη πρόκληση, πέραν των απαιτού-
μενων πολιτικών και μέτρων τόνωσης της ανάπτυξης από την Πολιτεία, η εμπέδωση
μιας νέας κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης που θα διαπνέει όχι μόνο τις μακροοικο-
νομικές πολιτικές, αλλά και την ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα.

Το πιο σημαντικό όμως είναι να αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων
που σήμερα είναι απόλυτα χειραγωγημένη από τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ και τα μεγάλα
συμφέροντα. Ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι η μοίρα του είναι συνυφασμένη με
τη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών, συνδυασμένων με την
ανάκτηση εθνικής συνείδησης. Το απλό ως σύλληψη, αλλά δύσβατο ως πραγματοποί-
ηση, εγχείρημα της ανάδειξης και προτίμησης των ελληνικών προϊόντων (που το ζή-
σαμε ιδιαίτερα τη δεκαετία του‘80), πρέπει και μπορεί να αναλάβει εκ νέου
πρωταγωνιστικό ρόλο.

Θα αναρωτηθούν πολλοί ότι καλά όλα αυτά μεν στη θεωρία, αλλά στην πράξη είναι
εφικτά; Θα απαντήσω ΝΑΙ, εφόσον συστρατευθούμε προς αυτόν το στόχο και αγωνι-
στούμε ακόμα και με μικρές, προσωπικές θυσίες για την υλοποίησή του.

Προσωπικά θεωρώ χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω, την υπό-
θεση των εργοστασίων της COCA-COLA στην Ελλάδα.
Η COCA COLA αποφάσισε να αποχωρήσει
από τη χώρα μας το 2012 για να μεταφέρει
τις εργασίες της στη Βουλγαρία. Το σωματείο
της επιχείρησης, βλέποντας τον καιροσκο-
πικό και κερδοσκοπικό ρόλο της εταιρείας,
διαμόρφωσε μία στρατηγική σύγκρουσης
κυρίως μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης και με διάφορες εκδηλώσεις, κα-
ταγγέλλοντας την πρακτική της πολυεθνικής
και ζητώντας ταυτόχρονα από το κοινό να
μποϊκοτάρει τα προϊόντα της. 

Η προσπάθεια πήρε έκταση (ο Σύλλογός μας συμμετείχε μάλιστα στο κύμα αλλη-
λεγγύης που δημιουργήθηκε), με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του πολυεθνικού κολοσσού
να υποστούν σημαντικές απώλειες στη χώρα μας, ενώ παράλληλα άνθισαν σε όλη τη
χώρα σειρά νέων ελληνικών επιχειρήσεων και εργοστασίων ανάλογων προϊόντων που
πήραν σημαντικό μερίδιο της αγοράς, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
σε ένα σύγχρονο παραγωγικό τομέα. Και όλα αυτά με μία μεμονωμένη προσπάθεια
που έθετε στην προμετωπίδα την ευαισθησία και την αλληλεγγύη του Έλληνα κατα-
ναλωτή.

Νομίζω ότι αυτή η ιστορία μπορεί να μας διδάξει και να μας ενθαρρύνει ότι εφόσον
γίνει μία σοβαρή επιλογή και δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη μαζική στήριξή της,
μπορεί πράγματι να αποδώσει, να εξελιχθεί και να συμβάλλει στην εθνική οικονομία.
Αν η ανάδυση νέας επιχειρηματικής και καταναλωτικής κουλτούρας αποτελέσει εθνική
επιλογή, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «πολυεργαλείο» που μπορεί να διαμορφώσει και
να ενισχύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους. 

Παρότι έχουν γίνει κάποια βήματα, ως προς τα παραπάνω, ο δρόμος
που έχουμε να διανύσουμε είναι δύσκολος και μακρύς. Είναι σαφές, ότι
η ελληνική οικονομία και ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζουν
στην παρούσα φάση άμεσες προκλήσεις επιβίωσης και κάποιες από τις
άνω παραμέτρους ίσως φαντάζουν ανεφάρμοστες. Ωστόσο  είναι ση-
μαντικότατες καθότι τώρα είναι που πρέπει να επενδύσουμε σε ένα βιώ-
σιμο οικονομικό μέλλον, ώστε μετά από τη νοσηλεία στην εντατική του
μεγάλου ασθενούς (η οικονομία της χώρας μας) να πετύχουμε την ανά-
ταση της πατρίδας μας. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Συνάδελφοι ,

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
έχει πάρει εξαιρετικό βαθμό στους νομικούς χειρισμούς
των υποθέσεων που έχει αναλάβει, χάρη στον υπεύ-
θυνο τρόπο αντιμετώπισής τους και στο εξαιρετικό νο-
μικό και ασφαλιστικό μας επιτελείο, είτε αυτές
αφορούν ομαδικές διεκδικήσεις ασφαλιστικού ή εργα-
σιακού περιεχομένου είτε αφορούν ατομικές διεκδική-
σεις των συναδέλφων μας με τη συνδρομή του
Συλλόγου μας. 

Δυστυχώς όμως, πολύ συχνά γινόμαστε αποδέκτες πα-
ραπόνων από συναδέλφους που έχουν πέσει θύματα

διαφόρων επιτήδειων όσον αφορά τις νομικές τους
διεκδικήσεις ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων.
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διάφοροι δικηγόροι
να επικοινωνούν με συναδέλφους μας και να τους πα-
ρασύρουν σε αγωγές που δεν έχουν καμία νομική βάση
και κατά συνέπεια θα είναι ατελέσφορες, με αποκλει-
στικό σκοπό να επωφεληθούν οι νομικοί που αναλαμ-
βάνουν την κατάθεσή τους.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους συναδέλ-
φους μας να μην παρασύρονται από τις ψευδείς υπο-
σχέσεις που τους παρέχονται… απλόχερα από
διάφορους και πρωτίστως να συμβουλεύονται το Σύλ-

λογό μας πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε νομική
διεκδίκηση.

Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι για την αποτελεσματι-
κότητα που έχουν επιδείξει οι νομικοί και ασφαλιστικοί
μας σύμβουλοι σε πλειάδα υποθέσεων και όπως κατα-
λαβαίνετε το επιτελείο μας έχει τη γνώση, την ικανό-
τητα, αλλά και την εμπειρία από τη διαρκή ενασχόληση
με τα θέματα του χώρου μας για να σας κατατοπίζει
υπεύθυνα και έγκυρα. 

Επομένως, πριν από κάθε νομική σας διεκδίκηση για
εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα σας προτρέ-
πουμε προηγουμένως να έρχεστε σε επαφή με το Σύλ-
λογό μας για να αποφύγετε τις… κακοτοπιές και
βεβαίως τα ανούσια έξοδα και ταλαιπωρία. 

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή . . .  σ τ ο μ έ λ λ ο ν !

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Απευθυνθείτε στο Σύλλογό μας πριν από οποιαδήποτε νομική 
ή ασφαλιστική σας διεκδίκηση για να αποφύγετε τις… κακοτοπιές
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Συνάδελφοι,

Σας είχαμε τονίσει όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου για τον επανυπολογισμό
των συντάξεων ότι οι συνάδελφοι της Ιονικής δεν θα έπρεπε να ανησυχούν για τυχόν
μειώσεις στις συντάξεις τους, αλλά αντίθετα είχαμε ξεκαθαρίσει ότι ένα μεγάλο μέρος
των συνταξιούχων συναδέλφων μας θα έβλεπε αυξήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες
ανάλογα με τις διαφορετικές προϋποθέσεις κάθε ασφαλισμένου.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας διαπίστωσαν από την πρώτη στιγμή ότι
μέσα από τις διατάξεις του νόμου, μάς δινόταν η δυνατότητα να τεκμηριώσουμε 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. Το εμπεριστατωμένο υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου για το υψηλό
ασφάλιστρο που καταβάλλαμε και οι αντίστοιχοι πίνακες που υποβάλαμε έγιναν απο-
δεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα του επα-
νυπολογισμού των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ.

Δικα ίωση των  ενεργε ιών  του  Συλλόγου  μας  με  την
πίστωση των συντάξεων Ιανουαρίου 2019, όπου η με-
γάλη πλειονότητα των συνταξιούχων συναδέλφων μας
είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους!
Πρόσφατα η Κυβέρνηση προέβη σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην υποστούν
μειώσεις στις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι που επρόκειτο να υποστούν μειώσεις μετά
τον επανυπολογισμό. Ωστόσο ο επανυπολογισμός για τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ
προχώρησε και ήδη στην πίστωση των συντάξεών μας για τον Ιανουάριο 2019, διαπι-
στώσατε ότι αναλόγως την κάθε περίπτωση, όχι μόνο δεν έχετε υποστεί μειώσεις, αλλά
έχουν προκύψει αυξήσεις στις συντάξεις σας μέχρι και 1.000 καθαρά σε βάθος πενταε-
τίας!

Σημειώστε δε, ότι η αύξηση που διαπιστώσατε αφορά μόνο το 1/5 της αύξησης που
θα λάβετε τελικά, αφού το υπόλοιπο θα δοθεί σε βάθος πενταετίας, καθώς η σύνταξή
σας θα αυξάνεται με ισόποσο τρόπο κάθε έτος. Επομένως, π.χ. αν η αύξηση που διαπι-
στώσατε ήταν 40 ευρώ, η σύνταξή σας θα προσαυξάνεται κατ’ αυτό το ποσό κάθε
χρόνο για την επόμενη τετραετία και θα αντιστοιχεί εν τέλει συνολικά σε αύξηση 200
ευρώ (40 ευρώ Χ 5 έτη) στο καθαρό ποσό αποδιδόμενης σύνταξης μετά τον επανυ-
πολογισμό. Στο καθαρό ποσό αύξησης που σας αποδόθηκε στις συντάξεις έχει ήδη πα-
ρακρατηθεί 6% για τον κλάδο υγείας, η εισφορά αλληλεγγύης και ο αναλογούν φόρος.

- Εκτός της πλειονότητας των συναδέλφων που διαπίστωσαν αυξήσεις στις συντάξεις
τους, υπάρχουν περίπου 500 περιπτώσεις συνταξιούχων συναδέλφων της Ιονικής που
για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατό να επανυπολογιστεί έγκαιρα η σύνταξή τους.
Αυτό αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα και εφόσον προκύψουν αυξή-
σεις, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα τις λάβουν αναδρομικά από 1/1/19. Οι ασφαλι-
στικοί μας συνεργάτες παρακολουθούν από κοντά αυτές τις περιπτώσεις και συνολικά
όλη τη διαδικασία για να εντοπίζουν τυχόν λάθη και να συνδράμουν στην καλύτερη
εφαρμογή του επανυπολογισμού από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

.Εν αναμονή των εκκαθαριστικών 
για να ξεδιαλύνουμε τις απορίες που δημιουργήθηκαν

Επειδή λοιπόν σε ορισμένους συναδέλφους έχουν δημιουργηθεί εύλογες απορίες σχε-
τικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, είτε όσον αφορά το ποσό της αύξησης
που είδαν ή επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που οι συντάξεις παρέμειναν
αμετάβλητες, σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι περιμένουμε την ηλεκτρονική ανάρτηση
από τον ΕΦΚΑ των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων σύνταξης προκειμέ-
νου να τα μελετήσουμε και να σας
διευκρινίσουμε - ενημερώσουμε τι
ακριβώς έχει συμβεί έτσι ώστε αν
υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις ο
σύλλογός μας θα φροντίσει να
διορθωθούν. 

Αμέσως μετά λοιπόν  την ανάρτηση
των εκκαθαριστικών μας, οι ασφαλι-
στικοί μας σύμβουλοι θα είναι στη
διάθεσή σας προκειμένου να εξετάσουν την περίπτωση του καθενός ξεχωριστά.

Σας υπενθυμίζουμε εξ άλλου ότι όσοι θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα και

συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Μάιο του 2016, ήδη λαμβάνουν σημαντικά αυξημένες

συντάξεις σε σχέση με αυτούς που η σύνταξή τους υπολογίστηκε πριν από το νόμο Κα-

τρούγκαλου.

.

Συνάδελφοι,

Η αύξηση των συντάξεών μας κατέστη δυνατή λόγω των υπεύθυνων χειρισμών
και ενεργειών του Συλλόγου μας και των ασφαλιστικών μας συμβούλων που θεμε-
λίωσαν τα θετικά αποτελέσματα του επανυπολογισμού των συντάξεων για τους
ασφαλισμένους του ταμείου μας.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ο μοναδικός θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των συμφε-
ρόντων μας σας έκανε και αυτό το «μεγάλο δώρο» για τις γιορτές και θα συνεχίσει να
παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
αυτό το μείζον θέμα, κρατώντας σας πάντοτε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

Υ.Γ. Οι κκ. Κολλάτος, Καραδελή και Βέργος μας εγκαλούσαν, χαρακτηρίζοντάς μας “μη-
δίσαντες” και “ριψάσπιδες”, επειδή σπεύσαμε να προασπιστούμε τα συμφέροντα των
συναδέλφων μας και αφού εξετάσαμε προσεκτικά το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016),
προνοήσαμε και καταθέσαμε το υπόμνημα και τον πίνακα αυξήσεων των συντάξεων ώστε, σε
περίπτωση εφαρμογής του, να συμπεριληφθούν στον επαναϋπολογισμό οι αυξημένες εισφο-
ρές μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη μειώνονται, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
να αυξάνονται οι συντάξεις μας... Νομίζουμε κάθε συνάδελφος μπορεί να κρίνει την υπεύθυνη
και συνετή διαχείριση των θεμάτων μας από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, σε σχέση με τους ανού-
σιους αλαλαγμούς της προαναφερθείσας ομάδας του Συλλόγου Συνταξιούχων...

ΑΥΞΗΣΕΙΣΑΥΞΗΣΕΙΣ είδαν οι  περισσότεροι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας στις συντάξεις τους,  μετάείδαν οι περισσότεροι  συνταξιούχοι  συνάδελφοί μας στις συντάξεις τους, μετά
τον επανυπολογισμότον επανυπολογισμό τους που επετεύχθη χάρη στις προσπάθειες της τους που επετεύχθη χάρη στις προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Δημήτρης Πετράκος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 52 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης Πετράκος, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Νέας Φιλαδελφείας, στην Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας της Ιονικής και τη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Περιουσίας και Ασφάλειας στην
Alpha Bank. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Δυστυχώς ο Δη-
μήτρης δεν πρόλαβε να χαρεί την αποχώρησή του από την τράπεζα με εθελούσια
έξοδο μόλις στο τέλος του 2018. Στη σύζυγό του και επίσης συναδέλφισσά μας Έλενα

Οικονομοπούλου και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βασίλειος Ντάλλας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 55 ετών ο συνάδελφός μας Βασίλειος Ντάλλας που είχε
υπηρετήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και στα
καταστήματα Καρόλου Πατρών, Εθνικής Οδού Πατρών, Κάτω Αχαΐας, Αγίας Σοφίας Πα-
τρών, Γούναρη Πατρών και Ερμού Πατρών. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η ερ-
γατικότητα. Στους γονείς του Γιώργο και Χαρίκλεια και στον αδερφό του Κωνσταντίνο,
καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Απόστολος φρύδας
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 56 ετών ο συνάδελφός μας Απόστολος Φρύ-
δας που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Αγίας Σοφίας, Ρούσβελτ, Σταυρουπόλεως,
Άνω Τούμπας, Νεαπόλεως - Συκεών , Καλαμαριάς, Νεαπόλεως - Θεσσαλονίκης και
τα τελευταία χρόνια στο  Περιφερειακό Κέντρο Διαχείρισης Καθυστερήσεων. Τον διέ-
κριναν η εργατικότητα, το ήθος και η συνέπεια. Δυστυχώς, η υπερβολική του προσή-
λωση στα εργασιακά του καθήκοντα εντός των δυσμενών συνθηκών που έχουν

διαμορφωθεί στη τράπεζα , του στοίχισαν τελικά τη ζωή του και η Ιονική Οικογένεια πενθεί έναν ακόμη
συνάδελφο. Στη σύζυγό του Δήμητρα, το γιο του Φοίβο και τη μητέρα του Αγορίτσα, καθώς και στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιάννης Καρτσωνάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 56 ετών έπειτα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη
ζωή ο συνάδελφός μας Γιάννης Καρτσωνάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό
Χανίων και στο κατάστημα Λεωφόρου Δημοκρατίας Ηρακλείου. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Ήταν ένας καλοσυνάτος και ευγενικός άνθρωπος που
διατηρούσε πάντοτε άριστες σχέσεις με όσους συναδέλφους είχαν την τιμή να συνυ-
πηρετήσουν μαζί του. Στη σύζυγό του Γεωργία και τα 4 παιδιά τους, τον Στέλιο, τον

Γιάννη, τον Βαγγέλη και τη Νίκη, που είμαστε σίγουροι ότι θα παραμείνουν ενωμένοι για να συνεχίσουν
τη ζωή τους στη μνήμη του αγαπημένου συζύγου και πατέρα τους, καθώς και στους οικείους του εκφρά-

ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Πέτρος Ανδρουλάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνάδελφός μας Πέτρος Ανδρουλάκης που
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα 25ης Αυγούστου Ηρακλείου Κρήτης, Κορνάρου Ηρα-
κλείου, 62 Μαρτύρων Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης και στο κατά-
στημα Λιμένος-Χερσονήσου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο
συνάδελφος ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινά του χώρου μας,
έχοντας μάλιστα διατελέσει κατά το παρελθόν Γενικός Σύμβουλος του Συλλόγου της Ιο-

νικής. Στη σύζυγό του Καίτη και τους 4 γιους τους, Μανώλη, Δημήτρη, Γιώργο και Κώστα, καθώς και
στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Χρήστος Σιαχάμης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Σιαχάμης που
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Μητροπόλεως, Αμπελοκήπων, Χαλανδρίου και
Αμαρουσίου και ως Διευθυντής στο κατάστημα Γ’ Σεπτεμβρίου. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Επιπλέον, ο Χρήστος ήταν πάντοτε προσηλω-
μένος σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις του Συλλόγου μας με πραγματική πίστη
στις δημοκρατικές αξίες. Στη σύντροφο της ζωής του Μαρία και στους οικείους του

εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νικόλαος Σκαράκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος Σκαράκης που
είχε υπηρετήσει στην Διεύθυνση Επιθεώρησης, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης,
ως εργαζόμενος και ως Διευθυντής στο Κατάστημα των Χανίων και ως Διευθυντής στα
Καταστήματα της Σητείας, τους Αγίου Δημητρίου Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου
Κρήτης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αγγελική
και τα παιδιά τους Μιχάλη, Ειρήνη και Αγγελική, καθώς και στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αγγελική Μαστοράκη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών η Αγγελική Μαστοράκη, σύζυγος του αεί-
μνηστου συναδέλφου μας Βασίλειου Μαστοράκη και μητέρα της συναδέλφισσάς μας
Μαρίας Μαστοράκη και του επίσης συναδέλφου μας Νίκου Μαστοράκη. Τη διέκριναν
το ήθος και η συνέπεια. Στα δύο της παιδιά Μαρία και Νίκο, καθώς και στους οικείους
της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιάννης Πουλαράκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Πουλαράκης
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, στα καταστήματα Λάρισας, Βόλου, Ξάνθης,
Χίου, Ρούσβελτ, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και ως Διευθυντής στα καταστήματα
Νέας Φιλαδέλφειας, Χανίων, Αλεξανδρούπολης, Μεγάρων και Κορυδαλλού. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο γιο του Ευστάθιο και την
εγγονή του Σοφία, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-

πητήρια.

Μαρία Χατζή
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών η Μαρία Χατζή, σύζυγος του αείμνηστου συνα-
δέλφου μας Δημήτρη Χατζή. Τη διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Στους γιους της Νίκο
και Γιάννη και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βαρβάρα Λέκκα - Κουτσουμάδη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών η συναδέλφισσά μας Λέκκα – Κουτσουμάδη
Βαρβάρα που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατάστημα και στο Κατάστημα Ομο-
νοίας. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο μοναχογιό της Λευ-
τέρη και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βενετσάνος Κάκιας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνάδελφός μας Βενετσάνος Κάκιας,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, τη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων,
ως Υποδιευθυντής στα Μέγαρα και ως Διευθυντής στην Αίγινα και του Ζωγράφου.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο γιο του Χρήστο και τα
εγγόνια του Βενετσάνο – Νικόλαο και Ελένη, καθώς και στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΑ ππ οο χχαα ιι ρρ εε ττ οο ύύ μμ εε   &&   
ΣΣ υυ λλ λλ υυ ππ οο ύύ μμ αα σσ ττ εε
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Α Π Ε Τ Υ Χ Ε  Η  ΟΛ Ι Σ Θ Η Ρ Η  ΤΑ Κ Τ Ι Κ Η  Τ ΟΥ  Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ
Τ ΟΥ  « Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Η »  κ .  Γ Κ Ι ΑΤ Η  Κ ΑΘ ’ Υ Π ΟΔ Ε Ι Ξ Η
Κ Α Ι  Σ Ε  Α ΓΑ Σ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Η Ν  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α ,  Ν Α
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Ε Ι  Ν Ο Μ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Τ Η Ν
Κ Υ Ρ Ι Α  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  Α Λ Λ Ω Ν  Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Κ ΑΤΑ
ΤΩ Ν  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ φ Ω Ν  Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Α  Κ ΑΤΑΘ Ε Σ Ε Ι  Ε Ν Ο Ρ -
Κ Ω Σ  Ω Σ  Μ Α Ρ Τ Υ ΡΑ Σ  Σ Τ Ο  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Κ ΑΤΑ  Τ Ω Ν
Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ φ Ω Ν  Μ Α Σ ! ! !

Συνάδελφοι, η υπόθεση της αντιπαράθεσης των συναδέλφων της Λιβαδειάς με την
τράπεζα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντεργατικών πρακτικών που
επιφυλάσσουν η τράπεζα και γενικότερα οι εργοδότες για τους εργαζομένους στο
παρόν και το μέλλον… 

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και ως προς
τον τρόπο αντιμετώπισης του εργασιακού Μεσαίωνα που προσπαθούν να επιβάλουν,
αφού με τη σθεναρή στάση που κράτησαν οι συνάδελφοί μας και την αποφασιστική
συνδρομή του Συλλόγου μας και των νομικών μας συνεργατών, έχουμε κατορθώσει
να αποκρούσουμε μέχρι στιγμής απόλυτα επιτυχημένα τη συντονισμένη επίθεση ερ-
γοδοσίας και εργοδοτικού συνδικαλισμού: 

Με τις υπ’ 42 και 43/2018 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς
(Διαδ. Εργατικών Διαφορών) δικαιώθηκαν για άλλη μια φορά οι συνάδελφοί μας
Γιώργος Παπαφώτης και Σταυρούλα Σκλαπάνη κατά της εργοδότριας ALPHA
BANK, η οποία παράνομα και καταχρηστικά είχε αποφασίσει, από 7-7-2017, τη μετά-
θεσή τους από το κατάστημα της Λιβαδειάς σε καταστήματα στην Κηφισιά Αττικής
επειδή δεν δέχθηκαν να αποχωρήσουν «οικειοθελώς» στο πλαίσιο άτυπης εθελουσίας
εξόδου, που επί σειρά ετών εφαρμόζει η Τράπεζα με αφόρητες πιέσεις. Δεν είναι τυχαίο
ότι η Τράπεζα στόχευσε για άλλη μια φορά τους «αδύναμους» κρίκους: ο συνά-
δελφος Παπαφώτης είναι αναγκαστικά τοποθετημένος στην Τράπεζα ως προστάτης
της ανάπηρης αδελφής του, έχει τη φροντίδα του επίσης ανάπηρου πατέρα του και
πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα, ενώ η συνάδελφος Σκλαπάνη πάσχει από ινσουλινο-
θεραπευόμενο διαβήτη και 2 ακόμη αυτοάνοσες ασθένειες. Ήταν οι μόνοι απ’ όλο
το Κατάστημα, που κλήθηκαν να «αυτοαπολυθούν», μετά τη συγχώνευση των
Καταστημάτων της τέως Εμπορικής και της Alpha Bank. 

Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι η μετάθεσή τους αυτή είναι καταχρη-
στική, αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους καθώς και
διάκριση λόγω αναπηρίας, που απαγορεύεται ρητά από το Ν. 4443/2016. Ειδικότερα,
ως προς τον Γ. Παπαφώτη κρίθηκε ότι συντρέχει διάκριση λόγω σχέσης (ειδική μορφή
διάκρισης που απαγορεύεται από το νόμο) λόγω της σχέσης του με την ανάπηρη
αδελφή του, της οποίας είναι προστάτης, αναγκαστικά τοποθετημένος για το λόγο
αυτό στην Τράπεζα. Ως προς την Σταυρούλα Σκλαπάνη, κρίθηκε ότι συντρέχει διά-
κριση λόγω αναπηρίας επειδή η πάθησή της του ινσουλινοθεραπευόμενου σακχα-
ρώδη διαβήτη σε συνδυασμό με δύο αυτοάνοσα νοσήματα αποτελεί «χρόνια
πάθηση», εξομοιούμενη με αναπηρία. Οι αποφάσεις αυτές βάσισαν την κρίση τους
αυτή στο ότι οι μεταθέσεις των συναδέλφων μας ακολούθησαν την πρόταση της Τρά-
πεζας για οικειοθελή αποχώρηση στο πλαίσιο άτυπης εθελουσίας εξόδου, άλλως με-
τάθεση, ενώ παρόμοια πρόταση δεν έγινε και στους λοιπούς εργαζόμενους στο
Κατάστημα, όπου απασχολούνταν ως tellers άλλοι 4 υπάλληλοι χωρίς τα προβλήματα
υγείας/αναπηρίας των συναδέλφων μας. Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθε-
σης κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ των συναδέλφων ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, συ-
νάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος, ενώ τη νομική υποστήριξή των συναδέλφων
έχει αναλάβει από την αρχή η εκλεκτή νομική μας συνεργάτιδα κ. Ντέτα Πετρόγλου,
την οποία ευχαριστούμε για την επιτυχημένη διαχείριση της υπόθεσης. 

Οι αποφάσεις αυτές κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές και η Τράπεζα υποχρε-
ώθηκε να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους ως tellers ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση
στο Κατάστημα Λιβαδειάς μέχρι τη δημοσίευση της εφετειακής απόφασης. 

Ν Α  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε  Τ Ο  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ Ο  
Α Π Ο  ΤΑ  Ε Ξ Α Π Τ Ε Ρ Υ ΓΑ  Τ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ !

Βέβαια, οι πιέσεις για «οικειοθελή» αποχώρηση και οι εκδικητικές μεταθέσεις δεν είναι
κάτι πρωτόγνωρο στην αντεργατική «φαρέτρα» της τράπεζας για να πετύχει τους
σκοπούς της. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά κάνει τη συγκεκριμένη υπόθεση ιδιαίτερη
με έναν αποκρουστικό τρόπο, είναι η ανήθικη, ειδεχθής και αντίθετη με κάθε συνδι-
καλιστική αρχή και αξία παρέμβαση του εργοδοτικού συνδικαλισμού στην υπόθεση,
σε αγαστή συνεργασία και καθ’ υπόδειξη της τράπεζας.

Σας υπενθυμίζουμε τα γεγονότα: 

Οι συνάδελφοί μας με τη νομική και ηθική στήριξη του Συλλόγου μας είχαν κερδίσει
τόσο την προσωρινή διαταγή, όσο και στη συνέχεια αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων,
που ανέστειλαν προσωρινά την ισχύ των μεταθέσεών τους. Η τράπεζα παρά την έκ-
δοση της προσωρινής διαταγής τον Ιούλιο 2017 τους κράτησε στο Κατάστημα Λιβα-
δειάς επί 7 σχεδόν μήνες «στο ψυγείο», καταδικάζοντάς τους σε πλήρη αργομισθία
χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας. Μόνον μετά την κοινοποίηση της απόφασης των
ασφαλιστικών μέτρων… εδέησε να τους τοποθετήσει σε θέση teller από 22.1.2018,
οπότε αντ’ αυτών μετέθεσε εκτός Νομού 2 άλλους tellers του Καταστήματος Λιβα-
δειάς, τους συναδέλφους Θεμιστοκλή Χριστοδούλου και Χαϊδούλα Λέντα. 

Τότε είχε φτάσει η ώρα να επιστρατευθεί από την τράπεζα και ένα ακόμα όπλο… Ο
«εργοδοτικός» Σύλλογος του κ. Γκιάτη, που σε όλη τη διάρκεια της αντιδικίας των
συναδέλφων Σκλαπάνη και Παπαφώτη - που μάλιστα μέχρι την έναρξη της περι-
πέτειάς τους ήταν μέλη του Συλλόγου του κ. Γκιάτη - με την τράπεζα υπήρξε πα-
γερά αδιάφορος και αμέτοχος, ανέλαβε δράση -προφανέστατα καθ’ υπόδειξη και
με τις ευλογίες της Τράπεζας- : άσκησε δια του νομικού συμβούλου του Συλλόγου του
κ. Γιάννη Καρούζου επ’ ονόματι των εργαζομένων Χριστοδούλου και Λέντα κύρια
παρέμβαση κατά των Σκλαπάνη και Παπαφώτη στην εργατική δίκη των τελευταίων
με αίτημα να απορριφθεί η αγωγή τους, να μην ακυρωθεί η μετάθεση των Σκλαπάνη
και Παπαφώτη και να διατηρηθούν οι κυρίως παρεμβαίνοντες ως tellers στο ενοποι-
ημένο Κατάστημα Λιβαδειάς (!!!). Μάλιστα, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο
ακροατήριο ο κ. Γκιάτης κατέθεσε ενόρκως κατά των συναδέλφων μας Σκλαπάνη
και Παπαφώτη και υπέρ των κυρίως παρεμβαινόντων, ενώ με την υπ’ αρ.
53/7.2.2018 ανακοίνωσή του, ο  Σύλλογός του δήλωσε με περισσό θράσος την πλήρη
συνδικαλιστική και νομική υποστήριξή του προς τους κυρίως παρεμβαίνοντες!!! 

Με τις ως άνω αποφάσεις του Μονομ. Πρωτοδικείου Λιβαδειάς απορρίφθηκε ως
απαράδεκτη η ως άνω κύρια παρέμβαση και καταδικάσθηκαν οι παρεμβαίνοντες
στη δικαστική δαπάνη των συναδέλφων μας. 

Καταδικάζουμε την καινοφανή στα χρονικά του εργατικού δικαίου και νομικά έωλη
αυτή ενέργεια του Συλλόγου του κ. Γκιάτη ως επαίσχυντη και απεχθή, αντιβαίνουσα
όχι μόνο στις αρχές του συνδικαλισμού, αλλά και της ηθικής. Για άλλη μια φορά απέ-
δειξε ότι το δεν εξυπηρετεί παρά τα εργοδοτικά συμφέροντα της τράπεζας, που αρέ-
σκεται στο «διαίρει και βασίλευε». Πολλώ μάλλον στην εποχή μας, που κυοφορούνται
απολύσεις, για όσους δεν ενδώσουν στις αφόρητες πιέσεις της τράπεζας για οικειο-
θελή αποχώρηση στο πλαίσιο άτυπης εθελουσίας εξόδου! 

Οι αντεργατικές ενέργειες σε πλήρη συνεργασία με την εργοδοσία από έναν μόνο
κατ’ όνομα συνδικαλιστή δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες! Αυτές οι απαράδεκτες,
καινοφανείς πρακτικές πρέπει να κοπούν στη ρίζα τους και επομένως ζητάμε την κα-
ταδίκη των αντεργατικών αυτών πρακτικών του Συλλόγου του κ. Γκιάτη και την
παραδειγματική διαγραφή του από την ΟΤΟΕ! Οτιδήποτε λιγότερο θα δώσει δι-
καιώματα να σηκώσουν κεφάλι οι λογής λογής εργοδοτικοί συνδικαλιστές και να
εντείνουν αυτές τις πρακτικές στο άμεσο μέλλον τόσο στον κλάδο των τραπεζοϋπαλ-
λήλων, όσο και γενικότερα στην προσπάθεια πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών
δικαιωμάτων και κατακτήσεων.  

N Ε Α Θ Ρ Ι Α Μ Β Ε Υ Τ Ι Κ Η Ν Ι Κ Η Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ   Μ Α Σ  

Ο Ι  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  Τ Η Σ  Λ Ι Β Α Δ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Θ Η Κ Α Ν  Ο Ι  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  Τ Η Σ  Λ Ι Β Α Δ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Θ Η Κ Α Ν  
Κ Α Ι  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  Τ Ο Υ Σ !Κ Α Ι  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  Τ Ο Υ Σ !

Μέχρι σήμερα είχαμε δει τον «εργοδοτικό» Σύλλογο του κ.
Γκιάτη να παρεμβαίνει στα δικαστήρια υπέρ της τράπεζας
και κατά των συναδέλφων (!!!). Τώρα στρέφει και εργαζό-
μενους εναντίον εργαζομένων καθ’ υπόδειξη και με τις
ευλογίες της τράπεζας.

Συνάδελφοι,
Σας είχαμε ενημερώσει ότι τη Δευτέρα 10/12 θα εκδικά-
ζονταν σε επίπεδο Διοικητικού Εφετείου οι δύο από τις
έξι εφέσεις του ΤΑΠΙΛΤ σε βάρος της Alpha Bank για την
υπόθεση μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών
παρελθόντων ετών. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι άλλες τέσ-
σερις εφέσεις με πανομοιότυπο περιεχόμενο έχουν
ήδη εκδικαστεί και έχει επιδικαστεί σε βάρος της τρά-
πεζας ποσό 19.182.182 ευρώ με τελεσίδικες αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου. 

Στη διαδικασία της 10/12 επρόκειτο να εκδικαστούν εφέ-
σεις καταλογιστικών πράξεων συνολικού ποσού
2.504.275 ευρώ. Δυστυχώς, ο νομικός σύμβουλος της
τράπεζας συνεχίζοντας την παρελκυστική στρατηγική
που έχει χαράξει από την αρχή της συγκεκριμένης υπό-
θεσης, ζήτησε για πολλοστή φορά αναβολή, αίτημα που
έγινε άμεσα δεκτό από το Δικαστήριο, ορίζοντας αρχικά
την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 19.12.2019. 

Η άμεση αντίδραση τόσο της νομικής μας συμβούλου κ.
Αθηνάς Πετρόγλου όσο και της συνηγόρου του Ταμείου
κ. Έφης Καλαντζή, σε συνδυασμό με τις έντονες δια-
μαρτυρίες των συναδέλφων μας που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Συλλόγου μας και έδωσαν το παρών
στην εκδίκαση της υπόθεσης, είχαν ως αποτέλεσμα να
επανεξεταστεί το αίτημα αναβολής του νομικού συμβού-
λου της τράπεζας, ορίζοντας τελικά τη δικάσιμο για τις
8.4.2019. 

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, οι διοικήσεις των Συλλόγων
μας κατέθεσαν την κάτωθι διαμαρτυρία προς τον Πρό-
εδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών με βασική επιδίωξη τη θεμελίωση του
δικαιώματός μας σε δίκαιη δίκη και τη μέριμνα προ-
κειμένου να μην αναβληθούν εκ νέου οι ως άνω εφέ-
σεις μας κατά την προσδιορισθείσα μετ αναβολή
δικάσιμο της 8.4.2019.

Συνάδελφοι, 
Η υπόθεση του εφάπαξ αφορά ουσιαστικά όλους τους
συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από 1.1.2013
μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο που είχε προσλη-
φθεί στην Ιονική Τράπεζα. Οι ενέργειες του Συλλόγου
μας έχουν ήδη αποτυπωθεί στο σημαντικά προσαυξη-
μένο εφάπαξ που έλαβαν οι συνάδελφοί μας μετά το
υπόμνημα Αλεξόπουλου-Κουτρουμάνη που έγινε
δεκτό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 

- Επιδίωξη και μεγάλος στόχος είναι η απόδοση πλή-

ρους εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους της Ιονικής

που όμως προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων μας!

- Ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται σε όλα τα θέματα

που σας αφορούν και ζητάμε την ανταπόκριση και

συμπαράστασή σας, προκειμένου να μπορέσουμε να

υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τα

συμφέροντά μας! 

- Οι αγώνες μας αυτοί είναι κοινοί και απαιτούν τη μα-

ζική συμπαράστασή σας! Όλοι μαζί είμαστε Δυνατοί
και Ισχυροί!

- Και να μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι κανένας αγώ-

νας δεν πάει ποτέ χαμένος…

Μετά από επεισοδιακή εκδίκαση αναβλήθηκαν για τ ις  8.4.2019 οι  δύο
εφέσεις του ΤΑΠΙΛΤ σε βάρος της Alpha Bank για την απόδοση μη
καταβληθεισών ασφαλιστικών ε ισφορών
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Έπειτα από μία πολύωρη, μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκησε από
τις πρωινές ώρες μέχρι τις 16:40 μ.μ. την Τετάρτη 9.1.2019 στο Πται-
σματοδικείο Αθηνών, στην οποία εκδικάστηκαν 6 μηνύσεις της τράπε-
ζας και του κυλικείου της εναντίον του Προέδρου του Συλλόγου μας
συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου και του πρώην Προέδρου του
Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής  και νυν Γεν. Γραμματέα του Συλ-
λόγου μας συνάδελφου Νίκου Αλεξόπουλου, για την υποτιθέμενη
(όπως αποδείχθηκε) διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της τράπε-
ζας την περίοδο των κινητοποιήσεών μας (Μάρτιος – Απρίλιος 2017),
το δικαστήριο ΑΘΩΩΣΕ τους συναδέλφους, δικαιώνοντας όσους πι-
στεύουν και αγωνίζονται για τις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες, σε
βάρος της απαράδεκτης ενέργειας της τράπεζας που στρεφόταν
ενάντια στα δημοκρατικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η διαδικασία είχε όλα τα χαρακτηριστικά του εργασιακού «θρίλερ» που προσπαθούν
να επιβάλουν στις εργασιακές σχέσεις οι εργοδότες, με τις συστηματικές  διώξεις των
λίγων συνδικαλιστών που ακόμα αντιστέκονται, έχοντας ως αιχμή του δόρατος την
πάντοτε πρόθυμη ALPHA BANK…

Η τράπεζα είχε προσέλθει «πάνοπλη» με σύσσωμο το νομικό της επιτελείο και μάλιστα
τη διαδικασία παρακολούθησε ο Γεν. Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της Τρά-
πεζας κ. Ορέστης Κανελλάκης, αποδεικνύοντας τη βαρύτητα που είχε προσδώσει η
εργοδοσία σε αυτήν την υπόθεση και το μένος της ενάντια στους ανυπότακτους συν-
δικαλιστές της Ιονικής! Για λογαριασμό της τράπεζας κατέθεσαν διευθυντικά στελέχη
και ο Διευθυντής Ασφαλείας, αλλά και ειδικός πραγματογνώμονας τον οποίο είχαν
προσκαλέσει κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας προκειμένου να κάνει μετρή-
σεις στο χώρο της τράπεζας για την ηχορρύπανση που υποτίθεται ότι προκαλείτο!!!

Έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι η βασική τους ενόχληση δεν ήταν η… ηχορρύ-
πανση, αλλά όσα καταγγείλαμε στα συνθήματά μας και με τις μηνύσεις εναντίον των
συναδέλφων μας επιδίωξή τους ήταν να πατάξουν κάθε φωνή που αντιστέκεται στην
τράπεζα. Δήλωσαν δε, ότι υπέστησαν ηθική βλάβη, ζητώντας το συμβολικό ποσό των
44 ευρώ, ώστε αν καταδικάζονταν οι συνάδελφοί μας, να μπορούσαν να στραφούν οι
κατήγοροι με αγωγή εναντίον τους για την επιπλέον οικονομική τους εξόντωση!

Αναγνωρίζουμε την πρωτοτυπία της τράπεζας να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος
συνδικαλιστικών στελεχών λόγω… ηχορρύπανσης - έχουμε δει συνδικαλιστές να διώ-
κονται για σωρεία αδικημάτων, αλλά για ηχορρύπανση πρώτη φορά-, αλλά ευτυχώς
οι σαθρές, κατασκευασμένες αιτιάσεις για την υποτιθέμενη παρακώλυση της λειτουρ-
γίας της τράπεζας κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος, ενώπιον και της συμπαγούς
υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων μας κκ. Σπύρου Αγγέλη και Αγγελικής
Καίσαρη.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η τράπεζα δε δίστασε να φτάσει μέχρι
τα δικαστήρια μία υπόθεση με ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο, αποδεικνύοντας
τις αμείλικτες προθέσεις των εργοδοτών για τη συστηματική δίωξη των συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων και ελευθεριών ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ, αφού ουσιαστικά στη
δίκη η τράπεζα με τη μήνυσή της προσπάθησε να καταστείλει συνδικαλιστικές κινη-
τοποιήσεις και συνταγματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας τις διατάξεις… για την
κοινή ησυχία!

Άλλωστε, η διαδικασία ήταν άκρως αποκαλυπτική και για το σημαίνοντα ρόλο για τον
οποίο προορίζονται τα υποκινούμενα της τράπεζας στον εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Ο εργοδοτικός σύλλογος δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα και εμφανίστηκε αρωγός
της τράπεζας (!!!), στρεφόμενος ευθέως εναντίον των συνδικαλιστικών κινητοποι-
ήσεων που είχαν προκηρύξει οι σύλλογοί μας ΣΥΙΛΤΕ και ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Οι νομικοί
σύμβουλοι της τράπεζας κατέθεσαν επιστολή του Συλλόγου
Προσωπικού ALPHA BANK του κ. Γκιάτη, με την οποία διαμαρτυρόταν επειδή τα
μέλη του δεν μπορούσαν να εργαστούν λόγω των κινητοποιήσεών μας και του θορύ-
βου που δήθεν προκαλούσαν, ζητώντας από την τράπεζα να κινηθεί με κάθε τρόπο
εναντίον μας λόγω της παρακώλυσης της λειτουργίας της. Δεν είναι εξάλλου τυχαία η
εκκωφαντική απουσία και αδιαφορία της ΟΤΟΕ – κάτι… ασύλληπτο σε παλιότερες επο-
χές- που πλέον είναι ξεκάθαρο ότι άγεται και φέρεται από τους εργοδοτικούς συνδι-
καλιστές, εν αντιθέσει τουλάχιστον με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη
Παναγόπουλο που εκδήλωσε ενδιαφέρον και μας εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

Όσα εκτυλίχθηκαν στο Πταισματοδικείο Αθηνών πρέπει να αφυπνίσουν τις υπερκεί-

μενες συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με τα σχέδια αφανισμού του συνδικαλισμού
που ξετυλίγονται ενώπιόν μας και τις πρακτικές που θα ακολουθήσει συντεταγμένα η
εργοδοσία, τις οποίες εγκαινιάζει μάλιστα η ALPHA BANK, καθώς αν δεν ληφθούν
άμεσα αποφάσεις, είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουμε σε σκοτεινές για τα εργασιακά δι-
καιώματα εποχές, με την πλήρη απαξίωση του συνδικαλισμού που θα λειτουργεί σαν
βραχίονας της εξυπηρέτησης των εργοδοτικών συμφερόντων.

Τις θέσεις του συλλόγου μας στήριξαν οι νομικοί μας συνεργάτες κκ. Σπύρος Αγγέλης
και Αγγελική Καίσαρη που με απόλυτα τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο
αποδόμησαν πλήρως τους ισχυρισμούς της τράπεζας και ως μάρτυρες υπέρ των συ-
ναδέλφων μας κατέθεσαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελφοι Πα-
ναγιώτης Χαλικιάς και Φωτεινή Αναστασοπούλου.

Η υπερασπιστική μας γραμμή διαφώτισε πλήρως την έδρα για τα πραγματικά γεγο-
νότα τόσο για τις συνεχείς απόπειρές μας που προηγήθηκαν των κινητοποιήσεων να
διαβουλευθούμε με την τράπεζα για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που
συναντούσαν την προκλητική αδιαφορία των διοικούντων, καθώς και για την από-
λυτη αναγκαιότητα των κινητοποιήσεών μας που είχαν αποκλειστικό και μόνο σκοπό
την προάσπιση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων
των προερχόμενων από την Ιονική συναδέλφων μας.

Όσοι παρακολούθησαν τη διαδικασία άκουσαν διευθυντικά στελέχη της τράπεζας να
καταθέτουν για τις επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της, με αποκορύφωμα τον
ισχυρισμό τους ότι υπέστησαν ζημία και οι εργασίες της «ΚΑΦΕ ΑΛΦΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»,
γεγονός που αποδομήθηκε κατ’ απόλυτο τρόπο, αφού οι νομικοί μας σύμβουλοι επι-
καλέστηκαν τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 της επιχείρησης, με τα κέρδη
του έτους αυτού να υπερβαίνουν αυτά του 2016 κατά 15.000 ευρώ!

Επιπροσθέτως η συναδέλφισσα Αναστασοπούλου γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων η τράπεζα τη μετέθεσε, προφανώς
λόγω της συνδικαλιστικής της ιδιότητας στον ΣΥΙΛΤΕ και της υποστήριξής της προς
τις κινητοποιήσεις, κάτι που δυστυχώς αποτελεί συνήθη πρακτική σε βάρος πολλών
συναδέλφων μας όλα αυτά τα χρόνια.

Στην απολογία τους οι συνάδελφοι Φιλιππόπουλος και Αλεξόπουλος τόνισαν όλα όσα
είχαμε καταγγείλει για τις καταστροφικές επιπτώσεις στα εργασιακά και ασφαλιστικά
μας δικαιώματα των πολιτικών που ακολούθησε η προηγούμενη διοίκηση της τράπε-
ζας. Αναφέρθηκαν στην ακραία αδιαφορία της  τράπεζας που οδήγησε στην υποστε-
λέχωση του κλάδου σύνταξής μας και είχε προκαλέσει την ουσιαστική παύση της
λειτουργίας του και επεσήμαναν ότι είναι τουλάχιστον τραγελαφικό να κατηγορούνται
οι συνδικαλιστές για τη «διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της τράπεζας» και η
Τράπεζα να «ζητάει τα ρέστα» από τους εργαζομένους, όταν οι ίδιοι οι διοικούντες
οδήγησαν στην κρίση χρέους της Ελλάδας και της ρευστότητας του τραπεζικούς συ-
στήματος, με τις «ατυχείς» στρατηγικές τους στη διαχείριση κεφαλαίων και στο θέμα
του υπερδανεισμού και των μετοχοδανείων, καθώς και με τα υπέρογκα bonus (για τα
οποία άλλωστε βρίσκονται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης).

Εξ άλλου για όλα τα παραπάνω έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως, αφού η τράπεζα εξα-
ναγκάστηκε έστω και με μεγάλη καθυστέρηση να αποσπάσει επιπλέον υπάλληλο στον
κλάδο ΤΑΠΙΛΤ-ΕΦΚΑ προκειμένου να επαναλειτουργήσει ουσιαστικά ο κλάδος σύντα-
ξής μας, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον και η προηγούμενη «αμαρτωλή» διοίκηση
Μαντζούνη. Ελπίζουμε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Βασίλης Ψάλ-
της να αφήσει πίσω τις κοντόφθαλμες λογικές της προηγούμενης διοίκησης και να
ατενίσει το μέλλον μαζί με τους εργαζομένους για μία σύγχρονη και
αναπτυσσόμενη ALPHA BANK.

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μία μεγάλη νίκη του συνδικαλιστικού
κινήματος που παρά τον εκφυλισμό και την απαξίωση που έχει υποστεί, αποδεικνύει
ότι οι συνδικαλιστικοί αγώνες δε διώκονται, δεν πατάσσονται και θα συνεχίσουν να
βρίσκουν εκφραστές και εστίες αντίστασης που ελπίζουμε να μπορέσουν να πυροδο-
τήσουν την ανάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος από την πλήρη αδράνεια και
ανυπαρξία.

Οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
των συναδέλφων μας, να έχουν πίστη στους συνδικαλιστικούς αγώνες, να καταβάλ-
λουν προσπάθειες να απομονωθεί και να χτυπηθεί ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και
να ανατραπούν οι επιδιώξεις του που συμπίπτουν με αυτές των εργοδοτών και έρ-
χονται σε πλήρη αντίθεση με τις εργατικές διεκδικήσεις.

.

Ευχαριστούμε θερμά τους νομικούς μας συνεργάτες κκ. Σπύρο Αγγέλη και Αγγελική
Καίσαρη για την επιτυχημένη υπεράσπιση των συναδέλφων μας και όλους τους
συναδέλφους μας που έδωσαν το παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαδη-
λώνοντας για το ελεύθερο συνδικαλιστικό μας φρόνημα!

ΑΑ ΘΘ ΩΩ ΟΟ ΙΙ οι συνάδελφοι Σ.Φιλιππό-
πουλος και Ν.Αλεξόπουλος για την…
ηχορρύπανση που υποτίθεται ότι προ-
κλήθηκε κατά τη διάρκεια των κινητο-
ποιήσεών μας το Μάρτιο-Απρίλιο 2017

Μεγάλη συνδικαλιστική νίκη ενάντια στα «νέα ήθη» που
προωθούν οι εργοδότες με προμετωπίδα την ALPHA BANK

ΗΗ ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΕθελοντικήςΕθελοντικής ΑιμοδοσίαςΑιμοδοσίας προσφέρειπροσφέρει ξανάξανά ΖΩΗΖΩΗ !!

ΝΕΟΣΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕΣΕ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΕΠΙΠΕΔΟ !!

Παροτρύνουμε στο εξής τους εθελοντές μας και όσους
έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αίμα να πηγαίνουν ανά πάσα
στιγμή στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας οποιουδήποτε Κρατικού Νο-
σοκομείου της χώρας. Ο αιμοδότης θα δηλώνει απλά ότι το
αίμα προσφέρεται για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας
και συγκεκριμένα αναφέροντας τον αριθμό “13451” που είναι
ουσιαστικά η ταυτότητά μας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Να είμαστε όλοι και σε αυτή την πλευρά της ζωής μας, 
μία γροθιά… μία Ι ο ν ι κ ή  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι αΙ ο ν ι κ ή  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Έ γ γ ρ α φ η  δ ή λ ω σ η  σ υ γ γ ν ώ μ η ς  τ ο υ  κ .
Μ α ν ώ λ η  Β α σ ι λ ά κ η  γ ι α  τ η ν  κ α τ ’ ε ξ α κ ο -
λ ο ύ θ η σ η  κ α τ α σ υ κ ο φ ά ν τ η σ η  τ ο υ  σ υ -
ν ά δ ε λ φ ο υ  Σ α ρ ά ν τ ο υ  φ ι λ ι π π ό π ο υ λ ο υ

Συνάδελφοι,

Η πάγια θέση μου κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας μου στο συνδικαλισμό είναι
ότι η καλόπιστη, ακόμα και σκληρή κριτική είναι αναγκαία, αλλά με την προβολή τεκ-
μηριωμένων θέσεων και απόψεων.

Δυστυχώς, ο κ. Βασιλάκης με συνεχή δημοσιεύματά του που καταφέρονταν εναντίον
της τιμής και της υπόληψής μου με ακραίο και κατασυκοφαντικό τρόπο, είχε υπερβεί
κάθε θεμιτό και λογικό τρόπο λειτουργίας και αντιπαράθεσης. Για αυτό εξαναγκάστηκα

να καταθέσω μήνυση εναντίον του, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί με το από
10/12/2016 και με αριθμ. Ε.Γ. 4-16/49 κατηγορητήριο της κας. Εισαγγελέως Πλημμελει-
οδικών Αθηνών ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Τη Δευτέρα 14/1/19 που επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση, ο κ. Βασιλάκης μέσω του
συνηγόρου του αναγνώρισε τη διαρκή, εσφαλμένη συμπεριφορά του και μου πρότεινε
τη διευθέτηση της κατ’ εξακολούθηση συκοφάντησής μου μέσω της ακόλουθης
έγγραφης δήλωσης συγγνώμης:

Επειδή για μένα ο συνδικαλισμός δεν είναι μία εκδικητική διαδικασία, αποδέχτηκα την έγγραφη συγγνώμη του κ. Βασιλάκη, γιατί έτσι πιστεύω ότι

πρέπει να λύνονται οι συνδικαλιστικές αντιθέσεις, εφόσον κάποιος αναγνωρίζει τα σφάλματά του.

Σ α ρ ά ν το ς  Φ ι λ ι π π ό π ο υλ ο ς

Οι ενέργειες του κ. Κολλάτου και
της μικρής παρέας του αποτελούν
χαρακτηριστικό παράδειγμα
(προς αποφυγήν) συνδικαλιστικής
άγνοιας και ανευθυνότητας. 

Από την πρώτη στιγμή της ψήφι-
σης του λεγόμενου Ν. Κατρούγκα-
λου η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ εξέτασε
με ψυχραιμία και υπευθυνότητα

το θέμα, έχοντας την εμπειρία βέβαια, αλλά και τη γνώση των έγκριτων ασφαλιστικών
και νομικών μας συμβούλων. Δε βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα και οι εξελίξεις
μας δικαίωσαν. Έπειτα από την ανάλυση όλων των παραμέτρων σας τονίσαμε ότι ο
συγκεκριμένος νόμος βασίζεται στην ανταποδοτικότητα και θα ευνοούσε τους Ιονικά-
ριους λόγω του υψηλού ασφαλίστρου που καταβάλλαμε και επομένως όχι μόνο δε θα
είχαμε μειώσεις στις συντάξεις μας, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων μας
θα έβλεπε, ανάλογα, από μικρές έως και πολύ σημαντικές αυξήσεις.

Αγνοώντας τους… ανούσιους αλαλαγμούς και την καταστροφολογία των ασχέτων του
Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων και αφού βέβαια χαιρετίσαμε την πο-
λιτική απόφαση της κυβέρνησης να μη μειωθούν φέτος οι συντάξεις για τους περισσό-
τερους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, η μεγάλη μας αγωνία ήταν αν θα εφαρμοζόταν ο νέος
τρόπος υπολογισμού στους προερχόμενους από την Ιονική συνταξιούχους. 

Δυστυχώς οι αδαείς του Συλλόγου Συνταξιούχων χωρίς να γνωρίζουν το θέμα στο ελά-
χιστο, από την πρώτη στιγμή βγήκαν στους δρόμους για να ανατρέψουν το νόμο! Αυτοί
είναι οι κύριοι που διατείνονται ότι αγωνίζονται για τα συμφέροντα των Ιονικάριων.
Αυτοί που προσπάθησαν να αποτρέψουν τις αυξήσεις στις συντάξεις σας! 
Και σαν να μην έφτανε η επικίνδυνη άγνοιά τους, δεν παρέλειψαν να αποκαλύψουν για
μία ακόμα φορά το αγενέστατο και προσβλητικό τους πρόσωπο, χαρακτηρίζοντάς μας

«ριψάσπιδες» και «μηδίσαντες» επειδή δήθεν στρεφόμαστε εναντίον των συμφερόντων

των συναδέλφων μας, «ζητώντας να μας μειώσουν τις συντάξεις με ορθό τρόπο». 

Το αποκορύφωμα ήταν ότι έφεραν το θέμα στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων προ-
κειμένου να καταγγείλουν τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Συλλόγου μας συνα-
δέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Νίκο Αλεξόπουλο ως πρωταγωνιστές της
«καταστροφικής» αυτής επιλογής! Οι σύμβουλοι βέβαια της παράταξής «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ» τους… κατατρόπωσαν, τους ενημέρωσαν για τα δεδομένα και την πλήρη άγνοιά
τους, αλλά και ότι οι επιλογές τους τούς έχουν καταστήσει επικίνδυνους για τα συμφέ-
ροντά μας! Όχι ότι βέβαια ίδρωσε το αυτί τους… 

Με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου οι ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ δι-
καιώθηκαν πλήρως. Τώρα που φτάσαμε στο δια ταύτα, που οι αυξήσεις στους περισ-
σότερους συναδέλφους δεν είναι μία υπόθεση, αλλά πραγματικότητα, θέλουμε να
πιστεύουμε ότι έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της άγνοιάς τους. 

Βέβαια δεν περιμένουμε να παραδεχτούν ότι είναι αδαείς ή να ζητήσουν συγγνώμη από
τους συναδέλφους για την επικίνδυνη άγνοιά τους. Αυτό θα απαιτούσε μείζονα πνευ-
ματική και ψυχική δύναμη, που είμαστε σίγουροι ότι δε διαθέτουν. Ο συνδικαλισμός
έχει τη σοβαρή του έκφραση, έχει και τη γραφικότητά του. Ο καθένας κρίνεται εκ του
αποτελέσματος.

Ωστόσο θα συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι θα είναι λυτρωτικό για την Ιονική Οικογένεια
η συγκεκριμένη διοίκηση να απομακρυνθεί από το Σύλλογο Συνταξιούχων, καθότι απέ-
δειξε για μία ακόμα φορά ότι είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα των Ιονικάριων. 

Επίσης, θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή προκειμένου να μη δίνετε καμία ση-
μασία σε άσχετους που όχι μόνο δεν έχουν την ελάχιστη γνώση επί των ασφαλιστικών
θεμάτων, αλλά ούτε μπορούν, ούτε ξέρουν, ούτε και θέλουν να κάνουν το παραμικρό
για τα σοβαρά μας ασφαλιστικά ζητήματα.  

Μοναδική πηγή έγκαιρης, έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης για όλα τα

θέματα του κλάδου μας είναι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Συνδικαλιστικό παράδειγμα προς αποφυγήν… 

Αγνοήστε αυτούς που προσπάθησαν να αποτρέψουν την αύξηση των συντάξεών σαςΑγνοήστε αυτούς που προσπάθησαν να αποτρέψουν την αύξηση των συντάξεών σας!
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Μ ί α  μ ο ν α δ ι κ ή  Ι ο ν ι κ ή  Β ρ α δ ι ά !Μ ί α  μ ο ν α δ ι κ ή  Ι ο ν ι κ ή  Β ρ α δ ι ά !

Την Παρασκευή 18.1.19 καλωσορίσαμε όλοι μαζί τη νέα
χρονιά στην κοπή πίτας του Συλλόγου μας στο κέντρο
“Ελαφοκυνηγός”

Ο Άγιος Βασίλης της ΙΟΝΙΚΗΣ μας πήγε.. .  7ήμερη εκδρομή
στις γ ιορτινές Ουγγαρία,  Αυστρία,  Σλοβακία και  Σερβία!

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΗΗ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ && ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΣΣ

Ε π ι κ ε ί μ ε ν ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ ητ ε ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Π ο λ ι τ ι σ μ ού  κ α ι  Ψ υ χ α γ ω γ ί α ς  τ ο υ  Σ υλ λ ό γ ο υ  μ ας
Επικοινωνήστε άμεσα με το Σύλλογό μας και κλείστε θέση σε μία από τις επικείμενες δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει!

Ευχόμαστε το 2019 να είναι μία χρονιά μεΕυχόμαστε το 2019 να είναι μία χρονιά με
υγεία και πολλές επιτυχίες για τουςυγεία και πολλές επιτυχίες για τους
απανταχού Ιονικάριους !απανταχού Ιονικάριους !

Ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε μία υπεροχη εκδρομή (2-8/1/19) στις στο-
λισμένες λόγω εορτών, πανέμορφες πρωτεύουσες των χωρών της κεντρι-
κής Ευρώπης εγκαινιάζοντας εντυπωσιακά και κυρίως... Ιονικά το νέο έτος!

Η τελευταία μας εκδρομή για το 2018
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία την Κυριακή 9/12 στη Στυμφαλία,
τη Μονή Αγ. Γεωργίου και τη λίμνη
Δόξα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να
γνωρίσουμε μαγευτικά μέρη σε μικρή
απόσταση από την Αθήνα. 

Οι Απόκριες και η Καθαρά Δευτέρα είναι πάντοτε καλύτερες με μία εκδρομή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ...
Εκδρομή του Συλλόγου μας 9-11 Μαρτίου 

με επίκεντρο το μοναδικό Πατρινό Καρναβάλι!
(Μονή Μεγάλου Σπηλαίου - Μονή Αγίας Λαύρας

Καλάβρυτα - Πάτρα - Αρχαία Ολυμπία)

Είθισται πια το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να
το περνάμε συναδελφικά. Τι πιο ταιριαστό λοιπόν,
από το να γλεντήσουμε με την ψυχή μας σε ένα
από τα πλέον φημισμένα καρναβάλια της Ευρώ-
πης και με την ευκαιρία να επισκεφθούμε ενδιαφέ-
ροντα αξιοθέατα στις γύρω περιοχές και να
γιορτάσουμε παραδοσιακά την Καθαρά Δευτέρα! 

(αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας)

Πάσχα στην Κέρκυρα με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ;; ΦΥΓΑΜΕ !!

5ήμερη οδική εκδρομή (25-29/4) για να
απολαύσουμε το υπέροχο νησί των Φαι-
άκων και τα διάσημα πασχαλινά του έθιμα

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  !

“Master Class” με τη Μαρία Ναυπλιώτου να υπο-
δύεται τη Μαρία Κάλλας, θέατρο «Μικρό Χορν»
(Αμερικής 10), Πέμπτη 28/3, ώρα 21:00 μ.μ.
- 16 € (αρχική τιμή 20) 
- Περιορισμένος αριθμός θέσεων... ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ!

“Το βαλς των δέντρων και του ουρανού” με την
Ελένη Ερήμου, θέατρο “Γκλόρια” (Ιπποκράτους
7), Σάββατο 23/2, ώρα 21:00 μ.μ.
- Εισιτήρια Α’ Ζώνης 11 € (αρχική τιμή 18)

TIMH KAT’ΑΤΟΜΟ

185 €

170 €

225 €ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ/ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

TIMH KAT’ΑΤΟΜΟ

260 €
240 €
360 €ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

Παρασκευή 1η Μαρτίου ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΡΙΑ με τηνΠαρασκευή 1η Μαρτίου ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΡΙΑ με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στηστη Θεσσαλονίκη!Θεσσαλονίκη!

Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 1 Μαρτίου στο Κέντρο “Κορυφή”,
στα Πεύκα (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργίου Παπανικολάου
98) για το Ιονικό Γλέντι της Βορείου Ελλάδoς. Το κέντρο είναι... όνομα
και πράγμα αφού φημίζεται για τα εξαιρετικά εδέσματα που προσφέρει!
Βέβαια, εκτός από το άφθονο φαγητό και κρασί, θα υπάρχει και... ανε-
ξάντλητο Ιονικό Γλέντι, αφού θα τραγουδήσουν οι συνάδελφοι Μανώλης
Αντωνιάδης, Ιπποκράτης Ξυλάς και Πλούταρχος Κούσουλας, τους οποί-
ους θα συνοδεύσει η ορχήστρα του κέντρου.

Πριν από την κοπή της πίτας του Συλλόγου μας και την έναρξη του
γλεντιού, θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα για όλα τα θέματα του
χώρου μας (επανυπολογισμός συντάξεων, ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εφάπαξ και όποιο άλλο

ζήτημα τεθεί) από τα στελέχη του Συλλόγου μας. 

- Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 15 €
- Η προσέλευση θα είναι στις 19:30 μ.μ. (το Ιονικό Γλέντι θα ξε-
κινήσει στις 21:00 μ.μ.)
- Δηλώστε άμεσα συμμετοχή! Σ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν ΟΥ Μ Ε  !Σ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν ΟΥ Μ Ε  !

Ενημερωτική ημερίδα & Κοπή Πίτας -  Ιονικό Γλέντι  για τη Βόρεια Ελλάδα!
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Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου  2018

Δ Ε ΛΤ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Με αφορμή και σε απάντηση στο προβοκατόρικο περιεχόμενο του χθεσινού (σ.σ.
13/12/18) Δελτίου Τύπου της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προ-
σωπικού Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης και άλλων Τραπεζών) που σκοπό έχει να πα-
ρεμποδίσει την ένταξη του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ, ανακοινώνουμε και
απαντάμε τα εξής : 

Ναι, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος μελέτησε
την από 27.11.2018 πρότασή μας για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και μας δια-
βεβαίωσε αυτοπροσώπως ότι προχωρά αναλογιστική μελέτη με στόχο την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ με όσα ισχύουν στο ΕΤΕΑΕΠ, στις αρχές του 2019.

Τούτο δε διότι είναι πλέον φανερό και βέβαιο ότι η ολιγωρία και η καθυστέρηση της
εκκίνησης των διαδικασιών για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ σηματοδοτεί μέρα
με τη μέρα την οριστική απώλεια των επικουρικών μας συντάξεων και το Υπουργείο
έχει συνταγματική και νομική υποχρέωση άμεσης παρέμβασης για την προστασία του
ασφαλιστικού κεφαλαίου του Ταμείου μας και τη διασφάλιση των επικουρικών μας
συντάξεων. 

Αυτή η σημαντική εξέλιξη για τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ φαίνεται ότι ενό-
χλησε σφόδρα τη Διοίκηση του επικουρικού μας Ταμείου, όπως προκύπτει και από το
ως άνω χθεσινό (σ.σ. 13/12/18) Δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Από αυτό προκύπτει ότι : 

κόπτονται να μην επιβαρυνθεί τάχα ο έλληνας φορολογούμενος και ο κρατικός•
προϋπολογισμός από την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ

αποκρύπτουν ότι το «νοικοκύρεμα» του Ταμείου που αυτοί ευαγγελίζονται ως•
«αυτοδιοικούντες και αυτοδιαχειριστές» οδήγησε στη χορήγηση μηνιαίας
σύνταξης 50 ευρώ στους μισούς περίπου συνταξιούχους από 500, 600, 700, 800
και 900 ευρώ το μήνα που οι ίδιοι με αποφάσεις τους είχαν χορηγήσει

αποσιωπούν τις ευθύνες τους για την επαναφορά της ανώτατης σύνταξης από•
438 ευρώ πάλι στα 906 ευρώ από το 2006 (για να εξασφαλίσουν την ψήφο των
συνταξιούχων) έως το 2012 με καταστρεπτικές οικονομικές συνέπειες για το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

δεν αναφέρουν ότι για να στηρίξουν τις «στρατηγικές» τους ως διοικούντες το•
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ξόδεψαν σε δικαστικά έξοδα και δικηγόρους πλέον του 1 εκατ. ευρώ

δε λένε κουβέντα για τα 55,5 εκατ. ευρώ που «επένδυσαν» το Δεκέμβριο του 2015•
σε μετοχές της ATTICA BANK και «έγιναν καπνός» (για την «επένδυση» αυτή έχει
κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά από τους ως άνω Συλλόγους της Ιονικής που βρί-
σκεται στο προδικαστικό στάδιο ποινικής διερεύνησης)

επιχειρούν να υποβαθμίσουν την καθολική πλέον επιθυμία 10.000 εργαζομένων•
και συνταξιούχων για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ (ακόμα και οι ελάχιστοι
εργαζόμενοι που πίστευαν ότι η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα τους επέστρεφε ει-
σφορές εργαζομένου και εργοδότη αντελήφθησαν τον εμπαιγμό και αποζητούν
πλέον και αυτοί την άμεση ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ)

Το μεγάλο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι
το εξής :

Αφού η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ θα διασφαλίσει πολύ μεγαλύτερες συντά-
ξεις εφ΄όρου ζωής στους σημερινούς και αυριανούς συνταξιούχους από αυτές των
50 ευρώ που διασφαλίζει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, γιατί αντιπαλεύει την ένταξη αυτή;
Τι φοβάται από την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ; Είναι διοίκηση που εργά-
ζεται και επαγρυπνεί για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ή όχι;
Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού
που έχουν την ευθύνη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ παλεύουν με κάθε μέσον να δια-
τηρήσουν τον έλεγχο του επικουρικού μας Ταμείου (σ’αυτό συνηγορούν αφενός μεν
οι καταστατικές τροποποιήσεις της αλλαγής του σκοπού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ χωρίς την
απαιτούμενη απαρτία, αφετέρου δε η εκπροσώπηση των ασφαλισμένων μελών του
Ταμείου στη Γενική Συνέλευση από οριζόμενους εκπροσώπους) : Γνωρίζουμε ότι η
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ θα οδηγήσει οπωσδήποτε και στον έλεγχο της
διαχείρισής του, καθόσον αυτό αποτελεί και γενική απαίτηση των ασφαλισμένων
μελών του.
Τέλος, προς επίλυση κάθε απορίας όσον αφορά την αναγκαιότητα ένταξης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, παραθέτουμε την από 27.11.2018/1821 επιστολή μας (πέντε
Συλλόγων) προς τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, στην οποία περιλαμ-
βάνεται κατ’ αρχήν η αιτιολογική έκθεση της πρότασής μας για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και ακολούθως η προτεινόμενη διάταξη νόμου για ένταξη
βάσει των διατάξεων που ισχύουν στο ΕΤΕΑΕΠ. Η επιστολή μας συνοδευόταν από μία
κατάσταση 1.855 συνταξιούχων και εργαζομένων που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση
ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ, ενώ η συγκέντρωση των αιτήσεων συνεχίζεται.

Ανακοινώνουμε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα συνέλθουν οι Σύλλογοι που
υπογράφουν την επιστολή που ακολουθεί για να αποφασίσουν και να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη πορεία ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Εκτός από τους δύο Συλλόγους της Ιονικής, στη σύσκεψη θα συμμετέχουν και οι εκ-
πρόσωποι του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής και του Συλλόγου Συνταξιούχων
Τράπεζας Αθηνών – Eurobank. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ  Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ι. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ: 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Υπ’ όψιν

Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησής μας την Τρίτη 6/11/2018, σας υποβάλλουμε εκ νέου συ-
νημμένη την αιτιολογική έκθεση και την πρόταση των Συλλόγων μας για την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑφΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΕφΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Επικουρική ασφάλιση , όπως είναι γνωστό αποτελεί μορφή υποχρεωτικής ασφά-
λισης από 1/2/1983 για το σύνολο των μισθωτών της χώρας . Από την ανωτέρω
ημερομηνία 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 μεταξύ
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, μικρό αριθμό εργαζομένων στην Τράπεζα Αττικής
καθώς και εργαζόμενους σε άλλες Τράπεζες, όπως την Πειραιώς (Μακεδονίας-Θρά-
κης), Eurobank (Εργασίας-Κρήτης-Αθηνών) και ΕΤΕ (Εθνοκάρτα) κλπ, των οποίων οι
Τράπεζες που εργάστηκαν συγχωνεύτηκαν στους νέους Ομίλους. 

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ παρά τις μεγάλες μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις με αποφάσεις
του Δ.Σ. του Ταμείου κατά 80% 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-συνταξιού-
χων η οποία έχει διαμορφωθεί σε 0,57 : 1.  
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 6.300, ξεπερνούν τον αριθμό
των ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2018, μετά και το  πρόγραμμα εθε-
λουσίας εξόδου της ΑLPHA, θα είναι  3.700 περίπου.

Επειδή  ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ  997/1979 στο άρθρο 3,  προέβλεπε  ότι•
στην περίπτωση που ένας επικουρικός ασφαλιστικός φορέας δεν μπορεί να χο-
ρηγεί παροχές ισοδύναμες με εκείνες του ΕΤΕΑΜ , μπορεί οποιαδήποτε οργά-
νωση 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 ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση του
ΕΤΕΑΜ και όλων των επικουρικών ταμείων

Επειδή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν μπορεί να εξασφαλίσει συντάξεις ισοδύναμες με εκεί-•
νες του ΕΤΕΑΕΠ ,μετά την παρέμβαση της Πολιτείας με το νόμο 3371/2005 με
τον οποίο κατέστησε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «κλειστό» ταμείο , χωρίς νέους ασφαλισμέ-
νους  

Επειδή κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2084/1992, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απο-•
τελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα υποχρεωτικής ασφάλισης  

Επειδή η περιουσία του Ταμείου που ξεπερνά τα 182 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 Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ασφαλιστική κάλυψη και
την καταβολή επικουρικών συντάξεων στους εν λόγω εργαζόμενους και συντα-
ξιούχους για σήμερα και το μέλλον

Επειδή, τέλος, οι προβλεπόμενες με βάση το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασφα-•
λιστικές εισφορές ανέρχονται σε 3% για τους εργαζόμενους και 4% για τους ερ-
γοδότες , δηλαδή υψηλότερες κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα των τακτικών
εισφορών του ΕΤΕΑΕΠ

Εισηγούμαστε την ψήφιση της κατωτέρω διάταξης: 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ   Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  &  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΙΛΤΕ) 

Προς απάντηση στο προβοκατόρικο Δελτίο Τύπου του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που σκοπό έχει να παρεμποδίσει την ένταξη

του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ

Ακολουθεί η από 27.11.2018/1821 κοινή επιστολή των πέντε

Συλλόγων προς τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο  

ΤΑ Π Ι ΛΤ- ΑΤ
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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 διατά-
ξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής ασφαλιστι-
κής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.  

γ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω Ταμείο, συμπεριλαμ-
βανομένου 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, γίνεται 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 ει-
δικότερα 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 συντά-
ξεων του ΕΤΕΑΕΠ. 

στ)Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μεταβιβάζεται στο
ΕΤΕΑΕΠ.  Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία με-
ταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτημα-
τολογικά 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.

Εν όψει των ανωτέρω σας καλούμε να εξετάσετε αναλυτικά την πρότασή μας και να
προβείτε στις δέουσες ενέργειες, κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων σας, για να υλο-
ποιηθεί η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ για τη διάσωση της επικουρικής σύντα-
ξης όλων των ασφαλισμένων μελών του.

Επιπλέον, σας υποβάλλουμε τις καταστάσεις των μελών των σωματείων μας που
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και σας γνω-
ρίζουμε ότι οι Σύλλογοί μας κινητοποιούνται για τη συγκέντρωση και άλλων αι-
τήσεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποβάλουμε τις αιτήσεις και
οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο απαιτηθεί. 

Συνημμένες : Καταστάσεις αιτήσεων ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ

Σας είχαμε ενημερώσει για τα θετικά μηνύματα που είχαμε αποκομίσει από τη
συνάντησή μας με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο στις 6/12/18 αναφο-
ρικά με το μεγάλο στόχο της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ για τη διάσωση
της επικουρικής μας σύνταξης. 

Σε πρόσφατη συνάντηση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, του Συλλόγου Εργαζομένων της
Ιονικής και των συλλόγων συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, Αττικής και Αθη-
νών-Eurobank - πλην βέβαια του Συλλόγου Συνταξιούχων της Ιονικής του κ. Κολλά-
του ο οποίος σταθερά εναντιώνεται στα συμφέροντά μας... - με τους οποίους
αγωνιζόμαστε για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, αποφασίσαμε να επιδιώ-
ξουμε το αμέσως επόμενο διάστημα νέα συνάντηση με τον κ. Πετρόπουλο, προκει-
μένου να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η εξέλιξη της αναλογιστικής μελέτης που

μας είχε υποσχεθεί ότι θα καταρτίσει το Υπουργείο που αποτελεί προϋπόθεση για
την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 

Επιπλέον θα του καταθέσουμε τη γνωμοδότηση που συνέταξαν η νομική μας συ-
νεργάτιδα κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου στη
Νομική Αθηνών και ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος, τέως υπουργός κ. Γιώργος Κου-
τρουμάνης, η οποία θεμελιώνει και κατοχυρώνει τη συνταγματικότητα και νομιμό-
τητα της ένταξης του επικουρικού μας ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ, καταρρίπτοντας πλήρως
τους αστείους ισχυρισμούς της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ περί του αντιθέτου.

Η συνάντηση με τον κ. Πετρόπουλο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επό-
μενο διάστημα και βεβαίως θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τα αποτελέσματά της.
Για υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση, να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Συλλόγου
μας www.ionikienotita.gr .

Τ ί ποτα  δ ε  σ τα μ α τά  τ η ν  ή δ η  ε π ι τ υ χ η μ έ ν ηΤ ί ποτα  δ ε  σ τα μ α τά  τ η ν  ή δ η  ε π ι τ υ χ η μ έ ν η
ε πα ν α λ ε ι το υ ρ γ ί α  το υ  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ο ύ  μ α ς !  ε πα ν α λ ε ι το υ ρ γ ί α  το υ  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ο ύ  μ α ς !  
Η επαναλειτουργία του ιστορικού Συνεταιρισμού της Ιονικής είναι μία από τις ση-
μαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην Ιονική Οικογένεια, η οποία επε-
τεύχθη χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των πρόσφατων διοικήσεών του για την
εξυγίανσή του μετά από την πολυετή αδράνειά του. Ήδη και ενώ βρισκόμαστε μο-
νάχα στην αρχή αυτού του εκπληκτικού εγχειρήματος, εκατοντάδες συνάδελφοί μας
έχουν επωφεληθεί των συνεργασιών του Συνεταιρισμού μας. 

Στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 26/2/19 και ώρα 17:00 απογευ-
ματινή στην Αθήνα, στην αίθουσα “Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος”,
οδός Κλεισθένους 15 (7ος όροφος), πίσω από το Δημαρχείο Αθηνών στην πλατεία Κο-
τζιά, θα τεθεί προς έγκριση και ψήφιση το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου
το οποίο προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του. Ωστόσο, εν όψει της νέας
αυτής προσπάθειας ανάπτυξης και αναβάθμισης της λειτουργίας του Συνεταιρισμού
κρίνεται απαραίτητο να εκλεγεί νέο Δ.Σ., το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση του φι-
λόδοξου προγράμματος ανάπτυξης των εργασιών του και επομένως, θα πρέπει να διε-
νεργηθούν πρόωρες αρχαιρεσίες και η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι και
Εκλογοαπολογιστική. 

Η πρόσκληση για την τακτική εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. έχει ήδη θυροκολληθεί στα γρα-
φεία του Συνεταιρισμού και έχει αναρτηθεί στο site του Συνεταιρισμού, που σήμερα φι-
λοξενείται στην ιστοσελίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Για τη διασφάλιση της ενημέρωσης
των μελών του Συνεταιρισμού απεστάλησαν επίσης στα μέλη του Συνεταιρισμού προ-
σωπικές προσκλήσεις ταχυδρομικά ή με e- mail (για όσα μέλη έχουν διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και με sms.

Οι γνωστοί άγνωστοι ξαναχτύπησαν
Η επανεκκίνηση του Συνεταιρισμού μας με το παλαιό καταστατικό ήταν ουσιαστικά
αδύνατη, επομένως χρειάστηκε να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του καταστατι-
κού το 2016. Η επιτυχημένη τροποποίηση του καταστατικού που θα μπορεί να εξυπη-
ρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, μας έδωσε την ώθηση για να μπούμε σε μία ομαλή τροχιά
λειτουργίας και τα πρώτα δείγματα έκτοτε με την ανταπόκριση των συναδέλφων είναι
άκρως ενθαρρυντικά. 

Ωστόσο, σε αυτήν την προσπάθεια συναντήσαμε την άρνηση ελαχίστων μελών, οι
οποίοι προσέφυγαν εναντίον της τροποποίησης του καταστατικού, με απώτερο σκοπό
να αποτρέψουν τη λειτουργία του Συνεταιρισμού μας…  Δυστυχώς πρωτοδίκως έγινε
δεκτή η αγωγή τους, με το σκεπτικό ότι απαιτείται ιδιαιτέρως αυξημένη παρουσία στη

Συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού, που ήταν αδύνατο να επιτευχθεί
με τις συνθήκες που επικρατούν πλέον σχετικά με τη δυσκολία συμμετοχής των συνα-
δέλφων σε αυτές τις διαδικασίες. Εμείς βέβαια έχουμε σοβαρές ενστάσεις για την ορθό-
τητα της απόφασης και για αυτό καταθέσαμε έφεση. 

Ανεξάρτητα πάντως από τη νομιμότητα της απόφασης, εν ολίγοις αυτή η ισχνή μει-
οψηφία χρησιμοποίησε τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους για να αποτρέψει τη
σύγχρονη λειτουργία του Συνεταιρισμού μας, αδιαφορώντας για τα οφέλη που έχει
αποφέρει ήδη σε εκατοντάδες συναδέλφους! 

Μάλλον ενοχλούνται που οι συνάδελφοί μας που αποχώρησαν και έμειναν χωρίς•
συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη, μπόρεσαν να καλυφθούν οι ίδιοι και οι οι-
κογένειές τους μέσα από το πρόγραμμα του Συνεταιρισμού μας που υπερέχει σε
παροχές, με χαμηλότερα μάλιστα ασφάλιστρα, σε σχέση με το προηγούμενο…

Και ασφαλώς ενοχλούνται με την ενεργοποίηση της κάρτας Ε.Λ.Π.Ι.Δ.Α. για την κά-•
λυψη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Βέβαια σε αυτό το σημείο δεν αναρωτιόμα-
στε, αφού γνωρίζουμε ότι σκοπός τους είναι να στρέφουν τους συνταξιούχους
συναδέλφους μας στο Πολυϊατρείο του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank που
μετά την ενεργοποίηση της καθόλα αναβαθμισμένης κάρτας του Συνεταιρισμού
μας έχει σταματήσει να έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους συναδέλφους της
Ιονικής…

Ενοχλούνται που εκατοντάδες συνάδελφοί μας έχουν επωφεληθεί από τη σύμβαση•
με εταιρεία τηλεπικοινωνίας, αποκτώντας πακέτα που δεν υπάρχουν παρόμοιά
τους στην αγορά!

Πιθανώς ενοχλούνται και… προκαταβολικά για τις υπόλοιπες συμβάσεις που έχει•
συνάψει και θα συνάψει στο μέλλον ο Συνεταιρισμός μας για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των μελών του μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της κρίσης.

Λυπούμαστε για τα εμπόδια που μας βάζει αυτή η ισχνή μειοψηφία, που ορισμένοι από
αυτούς είναι οι ίδιοι που είχαν οδηγήσει το Συνεταιρισμό στην απαξίωση και στα όρια
της διάλυσης και που συνεχίζουν να αντιστρατεύονται αυτήν την εξαιρετική πρωτο-
βουλία, φοβούμενοι ότι τυχόν επιτυχία της θα φανερώσει για μία ακόμα φορά την ανε-
πάρκειά τους. Ωστόσο δε θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε τη σκανδαλώδη τους
εμπάθεια που έχει ως συνέπεια να εναντιώνονται σε ένα εγχείρημα που θα αποτελέσει
“ανάσα” για τους συναδέλφους στη δύσκολη περίοδο της κρίσης... 

Για διάφορους λόγους, οι ίδιοι κύριοι βρίσκονται και στη διοίκηση του Συλλόγου
Συνταξιούχων και γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υπονομευτικές τους ενέργειες επεκτεί-
νονται σε όλα τα θέματα που απασχολούν το χώρο της Ιονικής. 

Τόσο λοιπόν αναφορικά με τα ασφαλιστικά μας θέματα, όσο και για την εξέλιξη του Συ-
νεταιρισμού μας, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την άμεση απομάκρυνσή τους προ-
κειμένου να σταματήσει ο ζημιογόνος προς τα συμφέροντα της Ιονικής Οικογένειας
ρόλος τους. 

Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε εμφατικά ότι όσα εμπόδια και αν θέσουν, εμείς δεν πτο-
ούμαστε και θα συνεχίσουμε τη λειτουργία του Συνεταιρισμού μας, έχοντας ως μοναδικά
κριτήρια τα συμφέροντα, το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των συναδέλφων μας.

ΤΑ Π Ι ΛΤ- ΑΤ
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Τα  δ ύ σ κ ο λ α  π ρ ώ τ α  χ ρ ό ν ι α ,  π ο λ ύ τ ι μ ο  μ ά θ η μ α  ζ ω ή ς
Ο συνάδελφος γεννήθηκε στα πλέον δύσκολα χρόνια που γνώρισε η χώρα μας τον προ-

ηγούμενο αιώνα, την Πρωτοχρονιά του 1940, στον Αχινό Σερρών. Εντούτοις, η γέννησή

του την πρώτη μέρα του χρόνου, σίγουρα αποτελούσε έναν ευνοϊκό οιωνό για τον ίδιο,

που επαληθεύθηκε με τη μετέπειτα πορεία της ζωής του...

Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα για τον ίδιο και την οικογένειά του που το 1947

μετακόμισε στις Σέρρες. Εκεί ο Ευρυπίδης τελείωσε το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, ενώ δεν

έπαψε να εργάζεται παράλληλα για να βοηθήσει τους δικούς του. Οι αντιξοότητες της

παιδικής ηλικίας αποτέλεσαν ένα σκληρό, αλλά πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή του.

Ε ρ γ α σ ι α κ ό ς  β ί ο ς  -  Ξ ε κ ί ν η μ α  κ α ι  ά μ ε σ η ,  α ν ο δ ι κ ή  π ο ρ ε ί α  
Το 1963, μετά το στρατιωτικό, ασχολήθηκε με τα λογιστικά και εργάστηκε τόσο ως υπάλ-

ληλος όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι τα τέλη του 1966. Παράλληλα σπούδαζε

στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να κάνει

το δρομολόγιο Σέρρες-Θεσσαλονίκη σε καθημερινή βάση. Οι υποχρεωτικές παρακολου-

θήσεις στη Σχολή τον υποχρέωσαν τελικά να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Αυτή η κίνηση

αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της ζωής του, αφού έδωσε εξετάσεις για την Ιο-

νική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδας, στις οποίες πέτυχε, με αποτέλεσμα να προσληφθεί στις

10/1/1967 στο Κατάστημα της Ρούσβελτ.

Οι ικανότητες, η εργατικότητα και η συνέπεια του Ευρυπίδη δεν μπορούσαν να περάσουν

απαρατήρητες... Σε λιγότερο από 5 χρόνια, κατόρθωσε να γίνει Προϊστάμενος Χορηγή-

σεων και μετά το πέρας μίας δεκαετίας, το 1977, Διευθυντής στο Κατάστημα Επταλόφου

(Αμπελοκήπων). Την 1/10/1980 πήγε ως Διευθυντής στο Κατάστημα Διοικητηρίου και το

1985 μέχρι τις 30/4/1990 διετέλεσε Διευθυντής στο Κατάστημα Πύλης Αξιού (Γιαννιτσών),

όπου και παρέμεινε μέχρι την αποχώρησή του.

Εκτός όμως από τα αδιαμφισβήτητα προσόντα και την αποτελεσματικότητα που επιδεί-

κνυε στην εργασία του, ο ίδιος πιστεύει ότι δύο ενέργειές του συνετέλεσαν σε σημαντικό

βαθμό στην επιτυχημένη σταδιοδρομία του στην τράπεζα και συνακόλουθα στη γρήγορη

αποχώρησή του.

Η πρώτη ήταν ότι άφησε σε εκκρεμότητα το πτυχίο του στη Σχολή, υπολογίζοντας τα

χρόνια της προώθησης και τα χρόνια της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα όταν τελικά απο-

φοίτησε, επί 4-5 χρόνια έπαιρνε κάθε χρόνο προαγωγή.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Στο πρώτο “Ιονικό Πορτρέτο” παρουσιάζουμε  την  επιτυχημένη
πορεία ζωής του Ευρυπίδη Δ. Στοϊμένου, που βέβαια σημαδεύτηκε
από τη σταδιοδρομία του στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η δεύτερη ήταν ότι μόλις προσελήφθη, κατέθεσε στην Τράπεζα και στο Ταμείο

συγκεντρωτική βεβαίωση (1963-1967) για την περίοδο που ήταν ασφαλισμένος στο

ΙΚΑ στις Σέρρες και με την έκδοση της πρώτης εγκυκλίου εξαγόρασε άμεσα τη στρα-

τιωτική του θητεία.

Νομίζουμε ότι αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν ο Ευρυπίδης δεν άφηνε τα πράγματα

στην τύχη τους, κυνηγούσε τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονταν και είχε τη διο-

ρατικότητα και τη σωστή κρίση ώστε να συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες και

να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προς το συμφέρον του, αλλά και της τρά-

πεζας.

Το  « μ υ σ τ ι κ ό »  τ η ς  ε π ι τ υ χ ί α ς
Πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα, κρύβεται μία σπουδαία γυναίκα. Ή για να εμπλουτί-

σουμε τη γνωστή ρήση, ένας ευτυχισμένος προσωπικός βίος. Η σύζυγός του Ευρυ-

πίδη, Ειρήνη, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1944 και σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενη ως καθηγήτρια στο Δημό-

σιο μετά την αποφοίτησή της. Την 1/12/1968 ένωσαν τις ζωές τους με τα δεσμά του

γάμου και έκτοτε πορεύτηκαν μαζί στο δύσβατο μονοπάτι της ζωής, ξεπερνώντας

τα εμπόδια που τους εμφανίστηκαν και απολαμβάνοντας τις χαρές που τους ήρθαν.

Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη (γεννηθείς 31/5/1969) και την Πηγή (2/1/1971).

Ο Δημήτρης σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης και συνέχισε αποκτώντας δύο μεταπτυχιακά (Μ.B.S.) στο Πανεπιστήμιο του

Μάντσεστερ και του Ντιουκ Β. Καρολίνας στις ΗΠΑ. Ασχολήθηκε με τα χρηματοοι-

κονομικά στην Αθήνα και πλέον έχει... επαναπατριστεί στη Θεσσαλονίκη ασχολού-

μενος με τους κλάδους της κατασκευής και του εμπορίου. Έχει παντρευτεί τη

Φωτεινή Σωτηριάδου (παιδίατρος) και έχουν δύο παιδιά, την Ειρήνη (17 χρονών) και

τον Ευρυπίδη (13 χρονών).

Αντίστοιχα, η Πηγή σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

και έγινε Ακτινοδιαγνώστρια με εξειδίκευση στο Λονδίνο. Είναι παντρεμένη με τον

Πρόδρομο Σιδηρόπουλο (Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας & Δ/ντής Ρευμα-

τολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ηράκλειο), ενώ έχουν αποκτήσει δύο

αγόρια, τον Ραφαήλ (16 χρονών) και τον Ιωάννη (11 ετών).

Επειδή, ακριβώς, η ζωή δεν είναι μόνο εργασία, καθόσον, ως γνωστόν, η πολλή δου-

λειά τρώει τον αφέντη, το «μυστικό» της επιτυχημένης σταδιοδρομίας του συναδέλ-

φου ήταν και παραμένουν οι δικοί του άνθρωποι.

Κλείνοντας το πρώτο «Ιονικό Πορτρέτο», θα θέλαμε να παραθέσουμε τα ακριβή,

λόγια του Ευρυπίδη, που νομίζουμε εκφράζουν όλους τους Ιονικάριους :

Έχουν περάσει 19 χρόνια από το ξεπούλημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
εντούτοις οι μνήμες από όσα ζήσαμε στους κόλπους της ακόμα δεν έχουν ξε-
θωριάσει. Η αρχαιότερη ελληνική τράπεζα αποτέλεσε το φιλόξενο σπίτι που
στέγασε τα καλύτερα εργασιακά μας χρόνια.
Η ολέθρια απορρόφηση από την Alpha Bank το 2000 και η συνακόλουθη κα-
ταστροφή της τραπεζικής κουλτούρας της Ιονικής υπερθεμάτισαν τη διαφορε-
τικότητα, την καινοτομία και το μεγαλείο που χαρακτήριζαν την ιδιαίτερη δομή
και λειτουργία της Ιονικής.
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η Ιονική Τράπεζα, δεν ήταν τα κτίρια και
οι υπηρεσίες ή οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες. Το στοιχείο που έκανε ξε-
χωριστή την Ιονική, τόσο για εμάς που εργαστήκαμε υπό τη σκέπη της, όσο
και για τους συναλλασσόμενους με την τράπεζα, ήταν οι Άνθρωποί της! Η δια-

φορετική τραπεζική κουλτούρα συνεργασίας και συναδελφικότητας που προ-
ωθούσε και αντικατοπτριζόταν στις σχέσεις αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης που
είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και με το συναλλασσόμενο
κοινό. Δυστυχώς, αυτά τα στοιχεία θεωρούνται «ξεπερασμένα» πλέον και η
σημερινή Alpha Bank, στην οποία ξεπουλήθηκε η Ιονική, προτιμά τις απρόσω-
πες διαδικασίες, το ψυχρό και τελικά εχθρικό προς την κοινωνία τρόπο λει-
τουργίας...
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης της κουλτούρας της Ιονικής, σκοπεύουμε να πα-
ρουσιάζουμε συναδέλφους που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας
τους, τόσο για τη λειτουργία, την εργατικότητα, τη συνέπεια και την αποτελε-
σματικότητα που επέδειξαν, όσο και για την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβα-
σμό που έχαιραν ανάμεσα στους συναδέλφους.

Ι Ο Ν Ι Κ ΑΙ Ο Ν Ι Κ Α
Π Ο Ρ Τ Ρ Ε Τ ΑΠ Ο Ρ Τ Ρ Ε Τ Α

Ε Υ Ρ Υ Π Ι Δ Η Σ
Σ Τ Ο Ϊ Μ Ε Ν Ο Σ

Τα «Ιονικά Πορτρέτα» θα εγκαινιάσει ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ευρυπίδης
Δ.Στοϊμένος από τη Θεσσαλονίκη, που υπηρέτησε στην Ιονική Τράπεζα από τις
11/1/1967 έως τις 30/4/1990 στο Κατάστημα στη Ρούσβελτ, ως Προϊστάμενος στη
Διεύθυνση Χορηγήσεων και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Επταλόφου, Διοικη-
τηρίου και Πύλης Αξιού.
Πριν ξεκινήσουμε την αφήγηση της πορείας της ζωής του, που πέρασε μέσα από
την Ιονική, θα σας αναφέρουμε ένα πραγματικό περιστατικό, ενδεικτικό της ιδιο-
συγκρασίας και του αποτυπώματος που άφησε ο Ευρυπίδης στην τράπεζα :
Μία συναδέλφισσα που είχε την τιμή να εργαστεί υπό τις οδηγίες του συναδέλφου,
μόλις έμαθε τυχαία την πρόθεσή μας να παρουσιάσουμε την πορεία και το έργο του,
μας είπε ευθέως ότι «ο Ευρυπίδης ήταν σκληρός, αυστηρός, αλλά δίκαιος»!
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αποδίδουν εύγλωττα τα στοιχεία που επιδείκνυε ο συνά-
δελφος στη λειτουργία του στην τράπεζα, που ενώ εκ πρώτης όψεως ίσως να μοι-
άζουν να έχουν «αρνητική» χροιά, η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο του ο Ευρυπίδης
κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των συναδέλφων και πα-
ραμένει μία αξιοσέβαστη προσωπικότητα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους συναδέλφους
της Β. Ελλάδος που τον γνώριζαν καλύτερα. 

«Τέλος θέλω να πω (και το λέω πάντοτε) ότι στην ΙΟΝΙΚΗ
& ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ οφείλω πάρα πολλά, με μόρφωσε κοινωνικά
και ειδικά, εγώ την υπηρέτησα με εργατικότητα, τιμιότητα και
περιφρούρησα τα συμφέροντά της στα πλαίσια της αρμοδιότη-
τάς μου, δε δημιούργησα εμπλοκές και ρευστοποίησα πολλές με-

γάλες και δύσκολες εμπλοκές .»

* Το αφιέρωμα αυτό έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα και το facebook της ΙΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ, όπου ο συνάδελφος Θεόδωρος Λειβαδάς σχολίασε:“Μου παρέδωσε όχι
μόνο υπηρεσιακή κατάρτιση (όσα έμαθα στα 4,5 χρόνια ως προϊστάμενος χορηγήσεων
δεν τα είχα μάθει στα 12 χρόνια που είχα όταν με μετέθεσαν στο κατάστημα Π.Αξιού),
αλλα περισσότερο μαθήματα ζωής και για αυτό ακόμη και όταν ανταμώσαμε δεν πα-
ρέλειψα να του το υπενθυμίσω. Δυστυχώς έφυγε από την Τράπεζα πολυ νωρίς για
εμάς που πάντοτε μέσα μας θα ακούγεται η καθοδηγητική του φωνή. Ήταν σκληρός
για αυτούς που δεν δούλευαν για την Τράπεζα αλλα παρά πολυ δίκαιος και ευαίσθη-
τος άνθρωπος. Ο καλύτερος διευθυντής που είχα στα 38 χρόνια της καριέρας μου.”
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Ακολουθούν φωτογραφίες -  πολύτιμα "ντοκου-μέντα" από την εργασιακή πορεία του Ευρυπίδηστην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που είμαστε σίγουροι ότι θαξυπνήσουν ευχάριστες αναμνήσεις σε πολλούς...  :  

Συνεστίαση καταστημάτων στη Θεσ/νίκη 1983 

Από αριστερά : Στοϊμένος Ευρυπίδης, συνεργάτης της τράπεζας, ο αείμνη-
στος Ξανθόπουλος Ανδρέας, Παπαγεωργίου Ευστάθιος (Πρόεδρος Ιονικής
Τράπεζας), Αδραχτάς Δημήτριος 
Από δεξιά : Μήτρας Γιάννης, Μίγγας Βασίλης, φρυδάς Ετεοκλής, Τρέμμας
Αιμίλιος, Σχίζας Νίκος, Μήτος Βύρων

Κατάστημα Διοικητηρίου 1983 

Όρθιοι από αριστερά : Κουνενάκη Έφη, Κοκκώνη Στέλλα, Στοϊμένος Ευρυπί-
δης, Μπαχαράκης Χρήστος, Δρουγγελίδης Σάκης, Χαρίτος Σπύρος, Χαλίσκος
Μιχάλης, Μαύρος Κορνήλιος, Παντιάς Γιώργος, Λουσινιάν Αρτίν, Βενιέρης
Μπάμπης, Πετρίδης (Πατσιαούρας) φάνης, Γκιώργκη Καίτη, Σωτηριάδης
Αντώνης, Ράπτης Θανάσης, Αντωνιάδης Μανόλης 
Καθήμενοι : Βελλιάδης Ιορδάνης, ο αείμνηστος Μαραγκός Νίκος, Καβελίδου
Δέσποινα, Λάζαρος (καφετζής), Παπάζογλου Κούλα, Συράκης Σοφοκλής, Πα-
τσιαούρας Νίκος, Βαλάση Τασούλα, ο αείμνηστος Γουνάς Άρης, Αργυρίου
Σταύρος και ο αείμνηστος Αθανασιάδης Αντώνης.

* Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε αυτήν τη φωτογραφία πολλοί από τους εικο-
νιζόμενους έγιναν Διευθυντές στην πορεία τους στην τράπεζα. Οι πιο πολλοί
συνάδελφοι εκείνη την περίοδο τους αποκαλούσαν «λοχαγούς» που στη
συνέχεια έγιναν... συνταγματάρχες!

Εγκαίνια Έκθεσης Θεσ/νίκης Περίπτερο ΙΛΤΕ 1984 

Από αριστερά : Καλαφάτης Ευγένιος (Γενικός Διευθυντής), Στοϊμένος
Ευρυπίδης, Νικολαΐδης Σάββας (πελάτης)

Γιορτή Βασιλόπιτας ΙΛΤΕ Θεσ/νίκης, Ναυτικός Όμιλος
Θεσ/νίκης, το τραπέζι του καταστήματος Πύλης Αξιού (1987)
Από δεξιά : Στοϊμέ-
νος Ευρυπίδης,
φάκα Μαρία, Μυρω-
νίδου Ελένη, Σωτη-
ριάδης Αντώνης, ο
αείμνηστος Μελικί-
δης Νίκος, φραγκά-
κης Θεόδωρος 
Όρθιοι πίσω : Πασα-
λής Αντώνης, Παρα-
στατίδης Τάσος 
Καθήμενη πίσω :
Παπαδοπούλου Κα-
τερίνα

Όρθιοι από αριστερά : Αβραμίδης Σάκης, Αθανασιάδης Δημήτρης, ο αείμνηστος
Μελικίδης Νίκος, Ρήγας Ανδρέας, Πασαλής Αντώνης, Ζαμπάρας Δημήτρης, Στοϊ-
μένος Δημήτρης (υιός του Ευρυπίδη), Στοϊμένος Ευρυπίδης, Στεργιούλας Γιώρ-
γος, Λειβαδάς Θεόδωρος, Παπανικολάου Στέλιος, Καραμανλής φαίδων (πελάτης) 

Καθήμενοι : Σωτηριάδου φανή (σύζυγος Γεωργίου), ο αείμνηστος Σωτηριά-
δης Γεώργιος, Ζιώγα Γεωργία, Βωβού Λουκία, Λιούδης Θανάσης, Θεοδωρί-
δης Γεώργιος, 3 πελάτες τράπεζας, Βελοπούλου Χριστίνα, φάκα Μαρία,
φιλιππίδου Ελένη, Χασάπης Θανάσης (πελάτης), φραγκάκης Θεόδωρος, Σιο-
ζόπουλος Χρήστος, Βάρκας Παντελής και Σωτηριάδης Αντώνης (πλάτη).
Δεξιά ο Ανεστάκης Σωκράτης.

Κατάστημα Πύλης Αξιού (Γιαννιτσών), Παραμονή
Πρωτοχρονιάς 1988 

Γιορτή ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στη ΔΕΘ (1987) 
Από αριστερά:
Λουΐζος Κώ-
στας, Μίγγας
Βασίλης, Χρη-
στίδης Θεόδω-
ρος, Μήτος
Βύρων, Σχίζας
Νίκος, Θωμά-
κος Αντώνης,  

Ευελπιστούμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον εξαίρετο συνάδελφο Ευ-
ρυπίδη Δ. Στοϊμένο να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων τον γνωρίζατε και κυ-
ρίως, να αποτελέσει την αφορμή να γνωρίσετε τη πορεία του όλοι όσοι δεν
είχατε την τιμή να συνεργαστείτε μαζί του στην τράπεζα. Παράλληλα, πι-
στεύουμε ότι θα αποτελέσει την απαρχή αντίστοιχων παρουσιάσεων των
σπουδαίων συναδέλφων - στελεχών που ανέδειξε η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  και
άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους, συντελώντας τα μέγιστα στη δημιουργία

της ξεχωριστής κουλτούρας της Iονικής Oικογένειας... 

Καλαφάτης Ευγένιος (Γενικός Διευθυντής), Κορλίρας Παναγιώτης (Πρόεδρος), ο
αείμνηστος Ξανθόπουλος Ανδρέας, Στοϊμένος Ευρυπίδης, ο αείμνηστος Αθανα-
σιάδης Αντώνης, Τσακρακίδης Ηλίας
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος κατά το Nόμο: 
Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασίου Αναστασία,
Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Γιαννόπουλος Γιάν-
νης, Δούκα Πέγκυ, Κογκάκη Ελευθερία, Κυριαζής Γιάννης, Παπαλε-
ξάτου Ηλιάνα, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Σωτήρχου Χρηστίνα,
Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-4,

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2018

Δικαστικές αποφάσεις
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1543/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία κρίθηκε
κατ’ ουσίαν άκυρη ως εκδικητική λόγω της συνδικαλιστικής του
ιδιότητας και δράσης η καθαίρεση του Προέδρου του Συλλόγου
μας Νίκου από τη θέση του Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Υπο-
στήριξης Δραστηριοτήτων Corporate και Investment Banking με
δικαίωμα Α΄ υπογραφής και η τοποθέτησή του χωρίς θέση ευθύ-
νης στη Διεύθυνση Περιουσίας με δικαίωμα Α΄ υπογραφής και: α)
υποχρεώθηκε η Τράπεζα να απασχολεί πραγματικά σε θέση Υπο-
διευθυντή Διεύθυνσης με δικαίωμα Α΄ υπογραφής, με την απειλή
σε βάρος της ως μέσου εκτέλεσης της απόφασης χρηματικής ποι-
νής 5.000 Ευρώ υπέρ του και β) του επιδικάσθηκε για μισθολογι-
κές διαφορές το ποσό των 30.607,92€ νομιμοτόκως και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των
2.000€ νομιμοτόκως. Συναφώς παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα
της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης:
«...Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων, είναι ιδρυτικό μέλος και
αρχικά, πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, μετά
δε της αρχαιρεσίες της 27-3-2009, πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων της εναγο-
μένης με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΚΙΝΗΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ  ΤΡΑΠΕΖΑ»...  Στα  πλαίσια  των
ανωτέρω σκοπών και της συνδικαλιστικής δράσης της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», εκδόθηκε από την τελευταία
η υπ’ αριθμ. 10/27-1-2009 ανακοίνωση, που έφερε τις υπογραφές
του ενάγοντος, ως προέδρου της προσωρινής διοικούσας επιτρο-
πής της και του Γενικού Γραμματέα αυτής, με τίτλο: «Κακή σχέση
και ρήξη με το προσωπικό σημαίνει κακή διοίκηση και αυτό
συνεπάγεται υψηλό λειτουργικό κίνδυνο»,στην οποία περιέ-
χεται οξύτατη διαμαρτυρία: α) για αντεργατική συμπεριφορά
της εναγομένης και άνιση από μέρους της βαθμολογική, υπη-
ρεσιακή και μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων της,
που προέρχονται από την συγχωνευθείσα Ιονική και Λαϊκή
Τράπεζα, β) για ρήξη των σχέσεων των υπαλλήλων με την
Τράπεζα, αναφέροντας ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων της,
που προέρχονται από τον Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, προ-
σφεύγουν στα Δικαστήρια, διεκδικώντας την προαγωγή τους
σε επόμενο βαθμό, αποζημιώσεις απόλυσης λόγω συνταξιο-
δότησης, μισθολογική και ασφαλιστική εξομοίωση και προ-
βάλλοντας αξιώσεις από μονομερή, βλαπτική σε βάρος τους,
μεταβολή των όρων εργασίας τους, γ) για υψηλές αποδοχές
των διευθυντικών στελεχών της εναγομένης σε αντίθεση με
την προσφορά χαμηλών οικονομικών κινήτρων για αποχώ-
ρηση των υπαλλήλων της από την υπηρεσία και πρόταση,
ως μόνη διέξοδο, μια μεγάλη και πλήρη ιδιοκτησιακή ανα-
τροπή, με την συγχώνευση της εναγομένης με την Εθνική
Τράπεζα. Η ανωτέρω ανακοίνωση εγκρίθηκε από  τα μέλη  της
ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευσή τους
της 24-2-2009, δημοσιεύθηκε δε αυτούσια, με θετικά σχόλια, στο
αρ.15 φύλλο της εφημερίδας «Συλλογική Ενημέρωση», που εκδί-
δεται από την προαναφερθείσα συνδικαλιστική οργάνωση «Σύλ-
λογος  Εργαζομένων  στην  Alpha Bank προερχομένων  εκ  της
Ιονικής». Παρόμοιου περιεχομένου ανακοινώσεις είχαν εκδοθεί
από την ανωτέρω συνδικαλιστική οργάνωση «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»,
ήδη από το χρόνο ίδρυσής της και παρόμοιες απόψεις είχαν δη-
μοσιευθεί στην ανωτέρω εφημερίδα, όπως, ενδεικτικά το σημείωμα
του εκδότη αυτής και προέδρου της ανωτέρω συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης, στο φύλλο 8/2007, με τίτλο: «Οχτώ χρόνια μετά τη συγ-
χώνευση Ιονικής και Πίστεως ο αγώνας για την πλήρη εξομοίωση
του προσωπικού συνεχίζεται». Η εναγομένη, θεωρώντας ότι η
ανωτέρω ανακοίνωση δεν εκφράζει τις θέσεις της ανωτέρω
συνδικαλιστικής οργάνωσης αλλά προσωπικές απόψεις του
ενάγοντος και του γενικού γραμματέα της τελευταίας, απέστειλε
σ’  αυτούς,  μέσω  της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού,  επι-
στολή, με την οποία διαμαρτυρόταν για ευθεία μομφή, δυσφημιστι-
κές,  εξυβριστικές  και  αναληθείς  σε  βάρος  της  απόψεις.  Σε
απάντηση της επιστολής αυτής εκδόθηκε από το Δ.Σ. της συνδι-
καλιστικής οργάνωσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», πρόεδρος του οποίου
ήταν ο ενάγων, η 14/8-4-2009 ανακοίνωση, με την οποία διαμαρ-
τυρόταν για την ανωτέρω προσωπική επίθεση της εναγομένης σε
βάρος του προέδρου και γενικού γραμματέα του Δ.Σ. αυτής και
επαναλάμβανε τις ίδιες ανωτέρω θέσεις της. Ακολούθως, με την
19/18-5-2009 πράξη του Γενικού Διευθυντή της εναγομένης, ο ενά-
γων τοποθετήθηκε από 20-5-2009 σε θέση απλού υπαλλήλου στη
Διεύθυνση Περιουσίας και ήδη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Περιου-
σίας και Ασφαλείας, με δικαίωμα Α΄ υπογραφής.Ο ενάγων διαμαρ-
τυρήθηκε προφορικά για την ανωτέρω τοποθέτησή του σε θέση
απλού  υπαλλήλου  και  με  την  από  26-5-2009  αίτησή  του,  που
άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησε

την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη ασφαλιστικών μέ-
τρων, προκειμένου να ανασταλεί προσωρινά η εκτέλεση της ανω-
τέρω 19/18-5-2009 πράξης του Γενικού Διευθυντή της εναγομένης
και να υποχρεωθεί αυτή να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες
του στην ίδια ανωτέρω θέση, που κατείχε. Το αίτημα για την έκδοση
προσωρινής διαταγής και η αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέ-
τρων απορρίφθηκαν από το ανωτέρω Δικαστήριο. Επίσης, με την
από 18-6-2009 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης «ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ» προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας,  ζητήθηκε  η  διενέργεια  σύσκεψης  συμφιλίωσης,  κατ’
άρθρο 13 του Ν. 1876/1990 και η ανάκληση των μεταθέσεων-υπο-
βιβασμών του προέδρου και του γενικού γραμματέα του Δ.Σ αυτής,
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25-6-1990 και κατά την οποία, τα
αρμόδια όργανα του Υπουργείου ζήτησαν από τους εκπροσώπους
της εναγομένης να επανεξετάσουν το όλο θέμα. Ο ενάγων εμφα-
νίστηκε στην ανωτέρω νέα θέση, στις 14-10-2009, καθώς μέχρι
την 13-10-2009 βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, χωρίς όμως, η
εναγομένη να του αναθέσει εγγράφως συγκεκριμένα καθή-
κοντα. Ο ενάγων, με εξώδικη δήλωσή του, που επιδόθηκε στην
εναγομένη στις 9-11-2009, διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε να καθορι-
στούν από την εναγομένη εγγράφως οι αρμοδιότητές του. Στις 10-
11-2009  και  13-11-2009,  κατόπιν  προφορικής  εντολής  του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας και Ασφάλειας,
παραδόθηκαν στον ενάγοντα από την Προϊσταμένη του τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου  της θυγατρικής  της εναγομένης εταιρείας
«Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε», πέντε φάκελοι που αφορούσαν υπο-
θέσεις προβληματικών ακινήτων της εναγομένης, προς διεκπεραί-
ωση. Με την από 30-11-2009 εξώδικη δήλωση, που επιδόθηκε
στην εναγομένη στις 1-12-2009, ο ενάγων διαμαρτυρήθηκε για την
ανάθεση  των  καθηκόντων  αυτών,  θεωρώντας  την  ως  άκυρη,
άτυπη σύμβαση δανεισμού του στην ανωτέρω θυγατρική
εταιρεία της εναγομένης και ζήτησε να προβεί η εναγομένη σε
έγγραφη ανάθεση σ’ αυτόν καθηκόντων, που αντιστοιχούν στο
βαθμό και τη θέση ευθύνης που αυτός κατείχε. Στις 9-6-2010 ανα-
τέθηκαν στον ενάγοντα καθήκοντα ελέγχου τιμολογίων συνεργείων
καθαρισμού και παρακολούθηση των πάσης φύσεως τακτικών και
εκτάκτων εργασιών συντήρησης των καταστημάτων της εναγομέ-
νης, χωρίς, όμως, να του χορηγείται το δικαίωμα Α΄ υπογραφής
και στις 17-2-2011 του ανατέθηκε να επισκεφθεί το κατάστημα
Αγ. Κωνσταντίνου στην Ομόνοια για να βεβαιώσει την εκτέ-
λεση τεχνικών εργασιών στα ντουλάπια της κουζίνας και
στην πόρτα του υπογείου του καταστήματος. Έκτοτε και μέχρι
τη συζήτηση της ένδικης αγωγής ενώπιον του πρωτοβάθμιου δι-
καστηρίου, ουδεμία άλλη εργασία ανατέθηκε στον ενάγοντα. Οι πα-
ραπάνω ελάχιστες εργασίες, που ανατέθηκαν στον ενάγοντα, δεν
αντιστοιχούσαν στο βαθμό και τη θέση που αυτός κατείχε προ-
ηγουμένως, μπορούσαν δε να εκτελεστούν από οποιονδήποτε νε-
οπροσλαμβανόμενο  υπάλληλο  της  εναγομένης.  Περαιτέρω,
αποδείχθηκε ότι, κατά την τοποθέτησή του στην ανωτέρω θέση,
ζητήθηκε από τον ενάγοντα να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή του
κάρτα κατά την προσέλευση και αποχώρησηαπό την εργασία του,
στερήθηκε τις επιπλέον παροχές: α) για έξοδα κίνησης και κοινω-
νικής παράστασης, που ανέρχονταν, κατά το έτος 2009, στο κα-
θαρό ποσό των 476,88 ευρώ μηνιαίως, β) για χρήση εταιρικής
κάρτας για δαπάνες δημοσίων σχέσεων με αθροιστικό όριο δαπά-
νης 2.500 ευρώ ετησίως, γ) για έξοδα μετακίνησης (βενζίνης- στάθ-
μευσης- ταξί) μέχρι του ποσού των 3.500 ευρώ ετησίως, δ) χρήση
εταιρικού κινητού τηλεφώνου (2,5 ώρες δωρεάν μηνιαίως) και ε)
για δαπάνες προληπτικού ελέγχου υγείας και από 1-7-2012 έπαψε
να είναι ενταγμένος στο ειδικό μισθολόγιο της εναγομένης, με απο-
τέλεσμα, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του ανέρχονταν το έτος 2009 σε
65.000 ευρώ, από 1-1-2013 να ανέρχονται στο ποσό των 40.500
ευρώ. Η απαλλαγή του ενάγοντος από τα καθήκοντα του Υπο-
διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δραστηριοτήτων
Corporate και Investment Banking, με δικαίωμα Α΄ υπογρα-
φής και η τοποθέτηση του σε θέση απλού υπαλλήλου, αρχικά
χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας, στη συνέχεια με την ανά-
θεση καταφανώς υποδεέστερων καθηκόντων, που δεν ήταν
ανάλογα των προσόντων και της πολυετούς εμπειρίας του
και τελικά σε θέση αργομισθίας, χωρίς να ασκεί το δικαίωμα
Α΄ υπογραφής, το οποίο κατ’ όνομα μόνο του χορηγήθηκε,
έγινε μεν από την εναγομένη στα πλαίσια άσκησης του διευ-
θυντικού της δικαιώματος, χωρίς, όμως, υπαιτιότητα του ενά-
γοντος και χωρίς να εξυπηρετεί τους σκοπούς του
δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη
αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση
των υπηρεσιών της, αλλά από εμπάθεια και εκδικητικά, εξαι-
τίας της έκδοσης των ανωτέρω ανακοινώσεων της πρωτο-
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».Η
εναγομένη δεν αμφισβητεί την εμπειρία του ενάγοντος, ούτε κατα-
λογίζει σ’ αυτόν οποιαδήποτε πλημμέλεια ή ανεπάρκεια κατά την
άσκηση των εργασιακών καθηκόντων του, ως υποδιευθυντή της
ανωτέρω Διεύθυνσης, που υπηρετούσε, αλλά ισχυρίζεται ότι με τις
ανωτέρω ανακοινώσεις, κλονίστηκε η μεταξύ τους σχέση εμπιστο-
σύνης και κατέστη αδύνατη η διατήρησή του σε διευθυντική θέση.
Όμως, όπως προαναφέρθηκε, ο ενάγων, με τις ανωτέρω ανακοι-
νώσεις, ενήργησε στα πλαίσια της συνδικαλιστικής του ιδιότητας
και δράσης, ως πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
και ως πρόεδρος του Δ.Σ. της ανωτέρω πρωτοβάθμιας συνδικαλι-
στικής οργάνωσης, που ιδρύθηκε και λειτουργούσε νόμιμα στην
επιχείρηση της εναγομένης από το έτος 2005, γεγονότα που γνώ-
ριζε η τελευταία, ο δε ενάγων, νομίμως συμμετείχε σ’ αυτή με την
ανωτέρω ιδιότητα του προέδρου, καθώς κατείχε μεν ανώτερη θέση
Υποδιευθυντή Διεύθυνσης στην επιχείρηση της εναγομένης, δεν
ασκούσε, όμως, καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης της επιχείρη-
σης και εποπτείας του προσωπικού της, που να επηρεάζουν απο-
φασιστικά τις αποφάσεις της ως προς τις κατευθύνσεις και την
εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας καθώς και τη δι-
οικητική και λειτουργική της οργάνωση, ώστε να είναι παράνομη
και μη ανεκτή από μέρους της εργοδότριάς του η συνδικαλιστική
του δράση και να προκαλεί αυτή διατάραξη στις μεταξύ τους εργα-
σιακές σχέσεις...». 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΛΑΪΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3693/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία:
1) για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
30.112,23€ νομιμοτόκως, 2) για αποδοχές μη χορηγηθείσας
άδειας το ποσό των 3.494,40€ νομιμοτόκως και 3) για μισθολο-
γικές διαφορές λόγω μη συνυπολογισμού του χρόνου απου-
σίας της σε γονική άδειαπαρά τις σχετικές αιτήσεις της και παρά
το ότι είχε προβεί σε συνταξιοδοτική αυτασφάλιση κατά την κλα-
δική σσε 1984 το ποσό των 6.118,12€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.300 Ευρώ. Η
απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η πρώτη -
εξ όσων γνωρίζουμε- που κρίνει ως μη νόμιμη την άρνηση
της Τράπεζας να αναγνωρίσει ως χρόνο πραγματικής υπη-
ρεσίας το χρόνο γονικής άδειας με συνταξιοδοτική αυτασφά-
λιση Κατ’ ουσίαν το δικαστήριο διέγνωσε ότι πρόκειται για
άμεση διάκριση λόγω φύλου, απαγορευόμενη από τις διατά-
ξεις του Ν. 3896/2010 [άρθ. 3 παρ.1: «1. Απαγορεύεται κάθε μορ-
φής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως
με την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τομείς που περι-
λαμβάνονται στο Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, όπως
εξειδικεύονται στις κατωτέρω διατάξεις», άρ.4: «1. Άνδρες και γυ-
ναίκες δικαιούνται ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης
αξίας», άρ. 18 του Ν. 3896/2010: «Πέρα από τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2  έως 4  του παρόντος
νόμου, συνιστά διάκριση και η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γο-
νέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής
παιδιού»]σε συνδυασμό μετις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1
του Συντάγματος, που προστατεύουν την οικογένεια, τη μη-
τρότητα και την παιδική ηλικία και τις διατάξειςτης ειδικής
συλλογικής σύμβασης εργασίας του έτους 1984 μεταξύ
ΟΤΟΕ- Τραπεζών[«Χορηγείται σύμφωνα με την αίτηση του ενδια-
φερομένου γονική άδεια μέχρι 2 ετών άνευ αποδοχών και μέχρι 2
διετίες συνολικά για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας των παι-
διών. Αναλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη της υγείας όταν δεν
καλύπτεται από τον/την σύζυγο. Το προσωπικό θα μπορεί να
κάνει συνταξιοδοτική αυτασφάλιση για την περίοδο της
άδειας με αντίστοιχη δανειακή διευκόλυνση από την τράπεζα»].
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑΡΡΑ-ΜΠΑΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1112/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφο Κων-
σταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
14.600€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
της δαπάνη 1.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. ΝτέταΠετρόγλου.

ΚΛΙΚΙΖΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1406/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πορωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφο Αρχοντία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.008,46€ νο-
μιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 700 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. ΝτέταΠετρόγλου.

ΜΑΡΚΑΤΖΗ  ΛΕΜΟΝΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1529/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχόμενη από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Λεμονιά για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 11.794,80€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 700 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. ΝτέταΠετρόγλου

ΝΕΟφΩΤΙΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1528/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχόμενη
από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Ευθυμία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 20.543,74€ νο-
μιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 1.150 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2768/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Σταυρούλα έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2008και ότι της οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 36.108,56€ νομιμο-
τόκωςκαθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
3.000 €νομιμοτόκωςκαι καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
της δαπάνη 600 €.H απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία
γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη συγχώνευση διακριτική δυ-
σμενής μεταχείριση των Ιονικάριωναπό την Τράπεζα δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρνητικό στοιχείο για τις ένδικες
προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...δεν δύναται
να ληφθεί ως μειονεκτικό στοιχείο έναντι του ανωτέρω
συγκρινόμενου η ευθύς μετά την προρρηθείσα συγχώνευση
των δυο τραπεζών αφαίρεσις από την ενάγουσα του δικαιώ-
ματος Α΄ κανονικής υπογραφής μέχρι 10-12-2007, οπότε εχο-
ρηγήθη εκ νέου εις αυτήν το ως άνω δικαίωμα, διότι δεν
οφείλεται εις υπαιτιότητά της, αλλά εμπίπτει στον αρνητικό
αντίκτυπο, τον οποίο επέφερε η τοιαύτη συγχώνευσις εις με-
γάλο αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθείσης τραπέζης
(Ι.Λ.Τ.Ε.) – όπως εβεβαίωσε ενόρκως στην προρρηθείσα
3902/2015 ένορκο βεβαίωση ο Σαράντος Φιλιππόπουλος και
μετά λόγου γνώσεως εκ της συνδικαλιστικής του ιδιότητος
ως προέδρου του συλλόγου εργαζομένων στην εναγομένη-
και προερχομένων (υπαλλήλων) από την Ι.Λ.Τ.Ε....».
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.


