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Π ρ ο ς  έ ν α  ν έ ο  κ ό σ μ ο  :Π ρ ο ς  έ ν α  ν έ ο  κ ό σ μ ο  :
Τεχνολογία και ποιος την κατέχει;

ανθρωπότητα έχει περάσει περιόδους στασι-
μότητας, αλλά και εκπληκτικών αλλαγών. Η

εποχή που ζούμε αδιαμφισβήτητα μας οδηγεί με…
σπασμένα φρένα σε έναν καινούργιο κόσμο , αφού
τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με καταπληκτική τα-
χύτητα. H εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας και
η διάχυση των εφαρμογών της στους περισσότε-
ρους τομείς της ζωής μας δημιούργησαν τις τελευ-
ταίες δεκαετίες μια εντελώς νέα πραγματικότητα.  
Ο νέος κόσμος που έρχεται φαντάζει τόσο διαφορετικός
από εκείνον που φεύγει, καθώς νέες εφαρμογές, νέα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες, νέες λέξεις, έννοιες και σημασίες, νέες
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, νέα πρότυπα και συμπερι-
φορές, δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον, καθώς
πολλά από τα στοιχεία του σημερινού υλικού μας πολιτι-
σμού θα παραχωρήσουν σύντομα τη θέση τους σε μια νέα
οικονομική, εργασιακή και εν τέλει κοινωνική πραγματικό-
τητα, η οποία δε βρίσκεται στο απώτερο μέλλον, αλλά δο-
μείται σήμερα:

- Οι υπολογιστές θα γίνονται διαρκώς πιο αποτελεσματικοί
στην κατανόηση του κόσμου, αναπτύσσοντας δεξιότητες
που προσιδιάζουν στον ανθρώπινο νου: Ήδη Η/Υ με τε-
χνητή νοημοσύνη υπερτερούν των κορυφαίων εκπροσώ-
πων του ανθρώπινου είδους σε διάφορες δραστηριότητες
που απαιτούν ανθρώπινη νοητική διεργασία.
- Στις ΗΠΑ οι νέοι δικηγόροι δεν μπορούν να βρουν δουλειά
λόγω του προγράμματος IBM WATSON που παρέχει νομι-
κές συμβουλές σε όλα τα ζητήματα, μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα, με 90% ακρίβεια σε σχέση με την ανθρώπινη
προσέγγιση που έχει 70%! Το ίδιο πρόγραμμα βοηθά πλέον
τους νοσοκόμους -όχι τους γιατρούς- να διαγνώσουν τον
καρκίνο με 4 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από τους για-
τρούς! 
- Στη βιομηχανία αυτοκινήτων θα ανατραπούν τα πάντα.
Τα πρώτα αυτοκίνητα αυτοοδήγησης θα κυκλοφορήσουν
άμεσα και σύντομα δε θα έχουμε δικό μας αυτοκίνητο,
αφού θα είναι πιο ευέλικτο και οικονομικό να βρίσκουμε
άμεσα ένα όπου κι αν βρισκόμαστε μέσω των νέων εφαρ-
μογών, αποφεύγοντας το παρκάρισμα, τη συντήρηση κ.λπ.
Πιθανότατα οι επόμενες γενιές δε θα λάβουν καν άδεια
οδήγησης! Ήδη η Uber, μια εταιρεία λογισμικού, είναι η με-
γαλύτερη εταιρία ταξί στον κόσμο, χωρίς καν να διαθέτει
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Όλοι σε ετοιμότητα για την υλοποίηση του μεγάλου

στόχου ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ 
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Αίτημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για νέες αποφάσεις συνταξιο-
δότησης λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των εκκαθαριστικών
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Δε συμμετέχουμε - Δεν ψηφίζουμε - Αγνοούμε 
τη μεθοδευμένη εκλογική διαδικασία των 
καταστροφέων της επικουρικής μας ασφάλισης

ΜΜεεττοοννοομμάάζζεετταα ιι   ττοο  
σσττρρααττόόππεεδδοο  ττωωνν  ΤΤρριικκάάλλωωνν!!

Μία μεγάλη Δικαίωση για τη Δημοκρατία
μας και τους πεσόντες ήρωες της πατρίδας 

Η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Προσφέρε ι  ΞανάΠροσφέρε ι  Ξανά ΖΩΗ ΖΩΗ !!
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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Αγγελική μας !Αγγελική μας !

σελ. 7

σελ. 11

Καλωσόρισες Χριστίνα !Καλωσόρισες Χριστίνα !

συνέχεια   σελ. 2

σελ. 5



Ιανουάριος - Φεβρουάριος 20192 Ενημέρωση

Συνέχεια από σελ. 1
αυτοκίνητα! (αντίστοιχα η AirBnB είναι η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία στον
κόσμο χωρίς να διαθέτει ιδιοκτησίες). 
- Μαζί με τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, οι εξελίξεις αυτές θα έχουν θετικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον αφού θα απαιτούνται 90-95% λιγότερα αυτοκίνητα στις
πόλεις και οι απελευθερωμένοι χώροι θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα, ενώ τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα γίνουν συνηθισμένα την επόμενη δεκαετία, θα συμβά-
λουν στη μείωση των ρύπων και της ηχορρύπανσης. Η παραγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας από τον ήλιο θα είναι πιο φθηνή και καθαρή και σύντομα προσβάσιμη σε
πλατιές μάζες. Πλέον, περισσότερη ηλιακή ενέργεια εγκαθίσταται παγκοσμίως σε
σχέση με τα ορυκτά. 
- Τα τροχαία ατυχήματα θα μειωθούν ραγδαία. Σήμερα ανά 100 χιλ. χλμ. έχουμε ένα
ατύχημα στοιχίζοντας τη ζωή σε 1,2 εκατ. ανθρώπους. Με την αυτόνομη οδήγηση θα
πέσει αυτός ο δείκτης σε ένα ατύχημα κάθε 10 εκατ. χλμ., σώζοντας περίπου 1 εκ. ζωές
ετησίως, αλλά «στριμώχνοντας» τις εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων που θα μείνουν
χωρίς αντικείμενο… 
- Εκπαίδευση: Τα φθηνότερα έξυπνα τηλέφωνα βρίσκονται ήδη στα 10 ευρώ στην Ευ-
ρώπη και την Ασία. Μέχρι το 2020 το 70% των ανθρώπων θα έχει ένα smartphone και
άμεση πρόσβαση σε απεριόριστη πληροφορία και εκπαίδευση.
- Οι καινοτομίες στην υγεία και τις συνθήκες υγιεινής ξεπερνούν κάθε προσδοκία.
Μέσω μίας φθηνής, προσβάσιμης σε πλατιές μάζες σάρωσης του αμφιβληστροειδούς
μας, θα αναλύονται οι βιοδείκτες μας που θα μπορούν να εντοπίσουν όλες τις ασθέ-
νειες, ενώ η φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει μέσω της αφαλάτωσης και
άφθονο πόσιμο νερό για όλους!
- Τρισδιάστατη εκτύπωση. Μέχρι το 2030 το 10% όλων των
παραγόμενων προϊόντων θα έχουν εκτυπωθεί σε 3D (οι
τιμές τους μειώνονται συνεχώς τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ
γίνονται 100 φορές πιο γρήγοροι). 
- Το 60-70% των θέσεων εργασίας θα εξαφανιστούν τα επό-
μενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50% των θέσεων
εργασίας τις επόμενες δεκαετίες, δεν έχουν καν ακόμα
προσδιοριστεί.  
- Στην κτηνοτροφία και τη γεωργία τις εργασίες θα αναλαμ-
βάνουν ρομπότ χαμηλού κόστους, ενώ με τις υδροπονικές
καλλιέργειες θα χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο νερό. 
Το πρώτο πιάτο Petri που παρήγαγε μοσχάρι είναι πλέον
διαθέσιμο και θα είναι φθηνότερο από το μοσχάρι που πα-
ράγεται από αγελάδα. Σήμερα το 30% των γεωργικών επι-
φανειών χρησιμοποιείται για τις αγελάδες. Φανταστείτε αν δε χρειαζόμασταν αυτό το
χώρο πια... 
- Θα κυκλοφορήσουν οι πρωτεΐνες εντόμων που θα περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη
από το κρέας. Προσοχή, δε θα τις βρείτε με αυτήν την ονομασία! Θα χαρακτηριστούν
«εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης» επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν ακόμα
την ιδέα κατανάλωσης εντόμων…
- Υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να αναλύσουν σε τι διάθεση βρίσκεστε και από
τις εκφράσεις του προσώπου σας αν λέτε ψέματα. Φανταστείτε μία πολιτική συζήτηση
που θα μπορείτε να αναγνωρίζετε αν λένε αλήθεια ή ψέματα οι συνομιλητές… 
- Διάρκεια ζωής: Αυτήν τη στιγμή η διάρκεια ζωής αυξάνεται κατά 3 μήνες ετησίως. Ο
ρυθμός αύξησης μεγαλώνει και το 2036 η διάρκεια ζωής θα αυξάνεται κατά ένα έτος
ετησίως… οπότε ποιος ξέρει, ίσως ζήσουμε για πάντα!!!

Ένας  κόσμος αγγελικά πλασμένος ; ; ;  
Ο ύ τ ε  κ α τ ά  δ ι ά ν ο ι α …
Η βιομηχανική κοινωνία, που τόσο συνέβαλε στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη
της ανθρωπότητας, παραχωρεί τη θέση της σε έναν καινούργιο κόσμο τεχνολογίας
και επικοινωνιών, αφήνοντάς του ως κληρονομιά τις μεγάλες αντιφάσεις της: τον
πλούτο αλλά και τη φτώχεια, την ευδαιμονία αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τους
εργαζόμενους αλλά και τους άνεργους, τον αναπτυγμένο αλλά και τον υπανάπτυκτο
κόσμο, τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και κινήματα αλλά και την πρωτοφανή
εκμετάλλευση και καταστροφή των φυσικών πόρων.
Πράγματι, σε καμία άλλη περίοδο της ανθρωπότητας το χάσμα των γενεών, αλλά και
των ισχυρών με τους αδύναμους, δεν ήταν τόσο ευρύ, από την άποψη μάλιστα ότι
μέσα σε λίγα χρόνια οι καινοτομίες είναι τόσο ριζικές, που συχνά δεν είναι σε θέση να
τις παρακολουθήσουν ακόμα και νέοι σε ηλικία άνθρωποι, αλλά βέβαια και όσοι δεν
έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. 
Ο επανακαθορισμός της έννοιας και του περιεχομένου της εργασίας, της εκπαίδευσης,
της επιστημονικής έρευνας, της ποιότητας ζωής του πολίτη, της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, ακόμα και της ίδιας της ανθρώπινης επικοινωνίας, θα αποτελέσει
το πεδίο των μεγάλων πολιτικών, ιδεολογικών και κοινωνικών συγκρούσεων της νέας
εποχής. Ενώ όλοι έχουν επιδοθεί σε έναν ανελέητο ανταγωνισμό για την τεχνολογική
πρωτοπορία, κανείς δεν ασχολείται με τον άνθρωπο – όχι τον παραγωγό, εργάτη, κα-
ταναλωτή - ως φορέα αξιών, ιδεών και συναισθημάτων και τις ανισότητες που δημι-
ουργούνται. 

Τεχνολογική κούρσα με έπαθλο
την παγκόσμια κυριαρχία
Παράλληλα, οι αλλαγές ήταν φυσικό να μην
αφήσουν ανεπηρέαστη την πολιτική. Η τε-
χνολογία υποτίθεται ότι θα έδινε νέα προ-
οπτική, ανοίγοντας τη γνώση και την
πληροφόρηση σε ευρύτατες μάζες. Αλλά
ποια γνώση και ποια πληροφόρηση; Όταν
οι ισχυροί του κόσμου που κατέχουν τα

Μέσα (παραγωγής, ενημέρωσης, επικοινωνίας) το συνειδητοποίησαν, έστρεψαν την
τεχνολογία υπέρ τους και προς την κατεύθυνση της χειραγώγησης των μαζών. Και ο
συγκεντρωτισμός αυτού του είδους μοιάζει πιο απόλυτος, τρομακτικός και ανίκητος
από ό,τι άλλο παρόμοιο είχε παρουσιαστεί στην πολιτική ιστορία της ανθρωπότητας.  

Παράλληλα, επηρεάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές και μέσω της παγκο-
σμιοποίησης προκαλούνται σοβαρές ανακατατάξεις και σε επίπεδο πολιτικών δομών
και κρατικών καθεστώτων. Η τακτική του ανθρώπου να χρησιμοποιεί την τεχνολογία
με σκοπό να επιβληθεί, επεκτάθηκε και στον τομέα των διεθνών σχέσεων.

Ο σκληρός πόλεμος των μονοπωλίων, ιδιαίτερα
αυτών των τεχνολογιών αιχμής, βρίσκεται στην
«καρδιά» της διαπάλης των ισχυρών δυνάμεων,
όπως φαίνεται και στον «εμπορικό πόλεμο»
ΗΠΑ - Κίνας. Οι αλλαγές στους γεωπολιτικούς
συσχετισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν
«κλειδώσει» ένα… ράλι τεχνολογικής υπεροχής
μεταξύ τους.
Από τα λέιζερ και τα υπερηχητικά όπλα, μέχρι
τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα για το στρατό και την τεχνητή νοημοσύνη, τους
κβαντικούς υπολογιστές, ακόμα και τα αυτόνομα αυτοκίνητα, ένα είναι ξεκάθαρο:
Όποιος κερδίσει αυτόν τον αγώνα θα γίνει η κυρίαρχη υπερδύναμη τον 21ο αιώνα.
Και η Κίνα μοιάζει να κερδίζει έδαφος…
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποτελεί μία άθλια και απωθητική καρικατούρα, αλλά
με τις παραινέσεις των ειδικών συμβούλων του μέσα από τα… τιτιβίσματά του (twitter)
μοιάζει να συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του νέου -καθυστερημένα εφαρμοστέου- δόγ-
ματος εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ: «Όλοι αυτοί οι ηλίθιοι που εστιάζουν στη Ρωσία,

θα έκαναν καλύτερα να ανησυχούν για την Κίνα.», έγραψε
πρόσφατα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για τις ΗΠΑ, η Ρωσία με
μία οικονομία μικρότερη της Καλιφόρνια, αντιπροσωπεύει
μία ενοχλητική μεν, πλην όμως περιορισμένη περιφερειακή
δύναμη. Αντίθετα, η Κίνα αποτελεί τη νέα κεφαλή του διπό-
λου παγκόσμιας υπεροχής. Τα «think tanks» των ΗΠΑ, οι πα-
νεπιστημιακοί, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι στην
Ουάσινγκτον… ξύπνησαν από το λήθαργο της μονοκρατο-
ρίας και θεωρούν ότι ο κινέζικος «δράκος» αποτελεί πλέον
τη Νο1 απειλή για να υπερκεράσει την Υπερδύναμη. 
Η αναχαίτιση της τρομοκρατίας περνά σε δεύτερο πλάνο
και πλέον κεντρικός άξονας της αμερικανικής στρατηγικής
και ασφάλειας είναι η ανάσχεση της συνεργασίας Κίνας –
Ρωσίας. 

Ο εμπορικός πόλεμος που έχει φουντώσει την έντασή του
τα χρόνια της προεδρίας του Τραμπ, με τους αμοιβαίους περιορισμούς και την επιβολή
δασμών, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. 
Το θέατρο της μάχης όμως, θα είναι στο εξής η τεχνολογία. Στις αρχές Δεκέμβρη του
2018, οι αρχές του Καναδά προχώρησαν στη σύλληψη, την κράτηση και στη συνέχεια
την υπό όρους αποφυλάκιση - με την καταβολή εγγύησης 10 εκατ. καναδικών δολα-
ρίων - της 48χρονης οικονομικής διευθύντριας του κινεζικού μονοπωλίου τηλεπικοι-
νωνιών «Ηuawei», Μενγκ Ουάνγκζου.
Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η σύλληψή της έγινε στο περιθώριο της Συνόδου G20 στο
Μπουένος Άιρες, όπου ο Τραμπ ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την αύ-
ξηση των εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων, με αντάλλαγμα την αναστολή για 3
μήνες της εφαρμογής των δασμών. Το πρόσχημα για τη σύλληψη του διευθυντικού
στελέχους της Huawei για την παραβίαση του εμπάργκο κατά του Ιράν ήταν μάλλον
προκλητικά αστείο… 
Επιπλέον, πρόσφατα οι ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στην ανάπτυξη δικτύου 5G στις
ΗΠΑ από τον κινεζικό κολοσσό.
Ο πραγματικός στόχος δεν είναι άλλος από το να ανακοπεί η πορεία της Κίνας και
στις τεχνολογίες αιχμής, γιατί το όραμα του Σι είναι να μετατρέψει τη χώρα του σε
ένα τεράστιο βιομηχανικό εργαστήρι στηριγμένο στο χαμηλό εργατικό κόστος, σε
υπερδύναμη καινοτομίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το συνακόλουθο κραχ στα
διεθνή χρηματιστήρια αποτύπωσε τη διαχρονική αλήθεια, ότι όταν τσακώνονται τα
βουβάλια, λιώνουν τα βατράχια… 
Λόγω της αντιπαθητικής προσωπικότητας του Τραμπ, αρκετοί έσπευσαν να του χρε-
ώσουν τις εύθραυστες αυτές εξελίξεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Ο
Λάρι Σάμερς, Υπουργός Οικονομικών του Κλίντον και κορυφαίος Οικονομικός Σύμ-
βουλος του Ομπάμα και πρώην Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δεν μπορεί
να κατηγορηθεί για συμπάθειες προς τον Τραμπ. Σε άρθρο του στη“Washington
Post”δικαιολόγησε εν πολλοίς τη γραμμή Τραμπ έναντι της Κίνας. Πέραν των ασή-
μαντων κατηγοριών για τις πρακτικές του Πεκίνου, ο Σάμερς έθεσε επί τάπητος τα
πραγματικά και άκρως ενοχλητικά ερωτήματα. Είναι πρόθυμη η Αμερική να αντιπα-
ρατεθεί σε μία οικονομία που σε 30 χρόνια θα είναι διπλάσια από τη δική της; Μπορεί
να ανεχθεί μία Κίνα που σε 10 χρόνια είναι πιθανόν να την έχει υπερφαλαγγίσει στην
πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, μιας κι εκεί οι επενδύσεις
της Κίνας είναι τριπλάσιες από αυτές των ΗΠΑ; Και αν όχι, πώς θα μπορούσε να απο-
τρέψει μία τέτοια εξέλιξη χωρίς έναν πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας;
Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δε διαθέτουν για την ώρα ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ε.Ε.,
η οποία έχει τεράστια δικά της υπαρξιακά διλήμματα. Πάντως η αντικινεζική ψύχωση
φαίνεται να κερδίζει έδαφος στις ΗΠΑ που πιέζουν και την Ε.Ε. να αναλάβει δράση για
να κόψει τα φτερά του δράκου στις τεχνολογίες αιχμής, δημιουργώντας βέβαια προ-
βλήματα σε χώρες του ευρωπαϊκού νότου – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - που
διψούν για επενδύσεις.
Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι το παζάρι θα είναι διαρκές, με διάφορα σκαμπανεβά-
σματα, προσωρινούς συμβιβασμούς, εντάσεις και προετοιμασία για σύγκρουση, όπως
φαίνεται για παράδειγμα από την αύξηση των εξοπλισμών στην περιοχή της Ασίας
και του Ειρηνικού.

Επομένως, ούτε η επιστήμη ούτε η τεχνολογία μπορούν να θεωρηθούν απαλλαγμένες
από τις απρόβλεπτες συνέπειες. «Λύσεις» σε κάποια προβλήματα, εν γένει επιθυμητές,
συχνά γεννούν ή οξύνουν άλλα. Οι νέες τεχνολογίες μπορεί κάλλιστα να οδηγήσουν
σε σοβαρές στρεβλώσεις. Αν κάποιες από αυτές είναι προβλέψιμες, οι περισσότερες
δεν είναι. 
Με αυτή την έννοια, η ανεπανάληπτη επανάσταση στην πληροφορική και επικοινω-
νιακή τεχνολογία δεν θα πρέπει να ιδωθεί μόνον σαν μια απόλυτη ευλογία. Η τεχνο-
λογία είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
ανθρώπου, όχι όμως και επαρκής. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων σ’ ολόκληρη τη Γη αποτελεί συνάρτηση της ικανότητας και της ευε-
λιξίας των κοινωνικών υποδομών να προσαρμοστούν με το μικρότερο δυνατό κόστος
στη νέα πραγματικότητα. Η σύγχρονη διάκριση θα είναι ανάμεσα σε όσους έχουν
πρόσβαση ή όχι στα τεχνολογικά μέσα… 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Π ρ ο ς  έ ν α  ν έ ο  κ ό σ μ ο . . . Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  κ α ι  π ο ι ο ς  τ η ν  κ α τ έ χ ε ι
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Αυξήσεις έως 1.000 ευρώ!
Συνάδελφοι,

ε πείσμα ορισμένων άσχετων με τα ασφαλιστικά -και όχι μόνο- θέματα του

χώρου της Ιονικής που συνεχώς επιχειρούν είτε λόγω άγνοιας είτε εσκεμμένα

την υπονόμευση των συμφερόντων μας, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλ-

λόγου μας διαπίστωσαν από την πρώτη στιγμή ότι μέσα από τις διατάξεις του λεγό-

μενου νόμου Κατρούγκαλου, μάς δινόταν η δυνατότητα να τεκμηριώσουμε αυξήσεις

στις συντάξεις μας. Το εμπεριστατωμένο υπόμνημα Κουτρουμάνη –

Αλεξόπουλου για το υψηλό ασφάλιστρο που καταβάλλαμε και οι αντίστοιχοι πίνακες

που υποβάλαμε έγιναν αποδεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ, δια-

μορφώνοντας το πρόγραμμα του επανυπολογισμού των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ,

προσθέτοντας επί της ουσίας επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης στη σύνταξή μας.

Όπως γνωρίζετε πλέον, ο επανυπολογισμός για τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ προ-

χώρησε και ήδη στην πίστωση των συντάξεών μας οι περισσότεροι διαπιστώσατε

ότι αναλόγως την κάθε περίπτωση έχουν προκύψει αυξήσεις στις συντάξεις σας μέχρι

και 1.000 καθαρά σε βάθος πενταετίας, εφόσον συνεχίσει να είναι σε ισχύ ο λεγό-

μενος Νόμος Κατρούγκαλου!

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. Στο καθαρό ποσό αύξησης

που σας αποδόθηκε στις συντάξεις έχει ήδη παρακρατηθεί 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 συνα-

δέλφων της Ιονικής που για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατό να επα-

νυπολογιστεί η σύνταξή τους. Αυτό αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές

διάστημα και εφόσον προκύψουν αυξήσεις, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα

τις λάβουν αναδρομικά από 1/1/19. Οι ασφαλιστικοί μας συνεργάτες παρα-

κολουθούν 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. 

- Σας υπενθυμίζουμε εξ άλλου ότι όσοι θεμελιώνουν ασφαλιστικό δι-

καίωμα 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 Κατρούγκαλου.

Αίτημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τον ΕΦΚΑ
για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων

αναπροσαρμογής των συντάξεών μας
- Στο μεγάλο όγκο των επανυπολογιζόμενων συντάξεων
οφείλεται η καθυστέρηση έκδοσης των εκκαθαριστικών
Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων δεν έχουν εκδοθεί ακόμα
εκκαθαριστικά σημειώματα για να έχουμε μία οριστική και σαφή εικόνα σχετικά με
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυστυχώς αυτό το σοβαρό θέμα παρουσιάζεται ανεύθυνα από ορισμένους «ειδήμο-
νες» σε διάφορα ΜΜΕ και δημοσιεύματα χωρίς καμία αξιοπιστία, προτρέποντας μά-
λιστα τους ασφαλισμένους να καταθέσουν αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ προκειμένου να
εναντιωθούν στον επανυπολογισμό της σύνταξής τους και να ζητήσουν άραγε τι και
με ποια στοιχεία; Σε ποια απόφαση; Αφού δεν έχουμε λάβει γνώση με κανένα έγγραφο
για τον τρόπο επανυπολογισμού της σύνταξής μας.
Για πολλοστή φορά, θα σας τονίσουμε ότι όλα αυτά που ακούγονται πόρρω απέ-
χουν από την πραγματικότητα και την ουσία της υπόθεσης!
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Συλλόγου μας, η καθυστέρηση οφείλεται
αποκλειστικά στο μεγάλο όγκο των συντάξεων που χρειάστηκε να επανυπολογιστούν
και ασφαλώς γίνονται ξανά οι έλεγχοι πριν την έκδοσή τους. Ωστόσο, ο επανυπολο-
γισμός βρίσκεται στην τελική ευθεία ελέγχου για τυχόν σφάλματα και το επόμενο διά-
στημα τα εκκαθαριστικά θα είναι στη διάθεση των ασφαλισμένων.
Ωστόσο, επειδή ο επαναϋπολογισμός όλων των συντάξεων είναι μία ιδιαιτέρως σύν-
θετη και πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη πολλές και διαφο-
ρετικές παραμέτρους, υφίσταται ο κίνδυνος να έχουν παραλειφθεί σημαντικά
στοιχεία και επομένως να έγιναν κάποια λάθη στο τελικό αποτέλεσμα.
Επειδή λοιπόν το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν αρκείται
στην αναμονή της έκδοσης των εκκαθαριστικών που έχουν καθυστερήσει, αλλά με
την από 1.4.19-18 επιστολή μας προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο ζη-
τήσαμε την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής των
συντάξεών μας (δηλαδή νέων αποφάσεων συνταξιοδότησης), προκειμένου να
έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την αναπροσαρμογή των συντάξεών μας σύμ-
φωνα με το Ν. 4387/2016:

Μόλις εκδοθούν τα έγγραφα του επανυπολογισμού
θα λύσουμε όλες τις απορίες 
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 συνάξεις παρέμειναν αμετάβλη-
τες, σας ενημερώνουμε ότι αμέσως μόλις εκδοθούν τα έγγραφα του επανυπολο-
γισμού από τον ΕΦΚΑ, θα είμαστε σε θέση να τα μελετήσουμε και να σας
διευκρινίσουμε - ενημερώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι ώστε αν υπάρχουν
λάθη ή παραλείψεις ο Σύλλογός μας να φροντίσει να διορθωθούν. Οι ασφαλιστικοί
μας σύμβουλοι θα είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να εξετάσουν την περίπτωση
του καθενός ξεχωριστά και μάλιστα για αυτόν το λόγο ήδη προσαρμόζουμε εξειδι-
κευμένο μηχανογραφικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να προβούμε στον απα-
ραίτητο έλεγχο. 

Συνάδελφοι,
Η αύξηση των συντάξεών μας κατέστη δυνατή λόγω των υπεύθυνων χειρισμών
και ενεργειών του Συλλόγου μας και των ασφαλιστικών μας συμβούλων που θε-
μελίωσαν τα θετικά αποτελέσματα του επανυπολογισμού των συντάξεων για
τους ασφαλισμένους του ταμείου μας.
Νομίζουμε όλοι πλέον μπορείτε να κρίνετε την υπεύθυνη και σταθερή διαχείριση τόσο
του συγκεκριμένου όσο και συνολικά των θεμάτων του χώρου μας από την ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ. Επομένως, αμέσως μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών ή των εκτελε-
στών διοικητικών πράξεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ξεδια-
λύνουμε τυχόν απορίες σας, ενώ βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε
στενά τη διαδικασία του επανυπολογισμού, να παρεμβαίνουμε όποτε θεωρούμε ότι
το απαιτεί η περίσταση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας και να σας κρατάμε
πάντοτε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

Α Υ Ξ Η Σ Ε Ι Σ  έ ω ς  1 . 0 0 0  ε υ ρ ώΑ Υ Ξ Η Σ Ε Ι Σ  έ ω ς  1 . 0 0 0  ε υ ρ ώ
είδαν οι περισσότεροι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας μετά τον επανυπολογισμόείδαν οι περισσότεροι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας μετά τον επανυπολογισμό στις συντάξεις τουςστις συντάξεις τους

Η καθυστέρηση έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συντάξεων,  μας οδήγησεΗ καθυστέρηση έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συντάξεων,  μας οδήγησε
στην υποβολή αιτήματος προς τον ΕΦΚΑ για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεωνστην υποβολή αιτήματος προς τον ΕΦΚΑ για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων
αναπροσαρμογής τους,  προκειμένου να ε ίμαστε σε θέση να ξεδιαλύνουμε όλες τ ις  απορίεςαναπροσαρμογής τους,  προκειμένου να ε ίμαστε σε θέση να ξεδιαλύνουμε όλες τ ις  απορίες
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

ΣΥΙΛΤΕ και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την αυθαίρετη,
μονομερή και παράνομη απόφαση της Τράπεζας να καταργήσει την ειδικότητα

των καθαριστριών, καθώς και τις εργοδοτικές απειλές και εκβιασμούς, υπό το κράτος
των οποίων αναγκάσθηκαν 64 από τις 67 καθαρίστριες να «αυτοαπολυθούν»!!! Οι
Σύλλογοί μας αντιτάχθηκαν από την πρώτη στιγμή στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της
τράπεζας, στηρίζοντας τις συναδέλφισσες συνδικαλιστικά, αγωνιστικά και νομικά. 
Μπορεί οι εκβιασμοί και οι απειλές της Τράπεζας να «λύγισαν» τις αντιστάσεις των
περισσότερων συναδελφισσών μας, αλλά ο αγώνας τους δικαιώνεται στο πρόσωπο
της συναδέλφισσας Ελένης Βουρλάκη, αφού με απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως άκυρη η απόλυσή της και με προσωρινώς
εκτελεστή διάταξη η τράπεζα υποχρεούται να την απασχολεί μέχρι τη δημοσίευση
της εφετειακής απόφασης.

Συγκεκριμένα :
Με την υπ’ αρ. 2323/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) δι-
καιώθηκε η συναδέλφισσα Ελένη Βουρλάκη, που απολύθηκε από την Τράπεζα στις
5.12.2017, επειδή δεν υπέκυψε στις αφόρητες πιέσεις της Τράπεζας για «οικειοθελή»
αποχώρηση στο πλαίσιο άτυπης εθελουσίας εξόδου. Συμμορφούμενη με προσωρινώς
εκτελεστή διάταξη της απόφασης αυτής, η Τράπεζα υποχρεώθηκε να την απασχολεί
προσωρινά από 2.1.2019 και μέχρι τη δημοσίευση της εφετειακής απόφασης.
Η συναδέλφισσα είχε τοποθετηθεί αναγκαστικά στην πρώην Τράπεζα Πίστεως ως
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (Ν. 1648/1986). Είναι απόφοιτη Λυκείου και μητέρα ενός
ανάπηρου τέκνου. Αν και αρχικά είχε απασχοληθεί ως καθαρίστρια, στην πραγματι-
κότητα τα τελευταία 7 χρόνια πριν την απόλυσή της υπηρετούσε στη Διεύθυνση Πε-
ριουσίας και Ασφάλειας ως υπάλληλος και μάλιστα με πολύ καλές αξιολογήσεις,
παρότι τυπικά συνέχισε να φέρεται ως καθαρίστρια. Παρά την ουσιαστική απασχό-
λησή της ως υπαλλήλου την τελευταία 7ετία και παρά το γεγονός ότι είχε απολυτήριο
Λυκείου, η Τράπεζα αρνήθηκε να την μετατάξει στον Λογιστικό Κλάδο, επικαλούμενη
την κατάργηση της σχετικής δυνατότητας για τις καθαρίστριες με τον Οργανισμό
Προσωπικού του Ιουνίου 2014.
Με την ως άνω πρωτόδικη απόφαση, αναγνωρίστηκε ως άκυρη η απόλυση της συ-
ναδέλφισσας Ελένης, γιατί παρότι ήταν αναγκαστικά τοποθετημένη και προστατευό-
μενη του νόμου, δεν ζητήθηκε από την Τράπεζα προηγουμένως η άδεια της αρμόδιας
Επιτροπής. Παράλληλα, το Δικαστήριο διέγνωσε ότι η δια του Οργανισμού του 2014
κατάργηση της δυνατότητας μετάταξης της ειδικότητας των καθαριστριών στον Λο-

γιστικό Κλάδο (ακόμη και αν είχαν απολυτήριο Λυκείου, όπως η Ελένη), σε αντίθεση
με τα προβλεπόμενα για τις λοιπές ειδικότητες, αποτελεί απαγορευόμενη από το Ν.
3896/2010 έμμεση διάκριση λόγω φύλου, στο μέτρο που θίγει αποκλειστικά ή κατά
κύριο λόγο γυναίκες.
Η Ελένη έπεσε θύμα της μονομερούς και αυθαίρετης (χωρίς επιχειρησιακή ΣΣΕ, όπως
έγινε για τους άλλους Κλάδους) κατάργησης από την Τράπεζα της ειδικότητας των
καθαριστριών προκειμένου ν’ ανατεθεί η καθαριότητα σε εργολάβους με το σύστημα
του outsourcing. Η απόφαση αυτή της Τράπεζας έπληξε 67 καθαρίστριες (γυναίκες
γύρω στα 50, προερχόμενες κυρίως από την τέως ΙΛΤΕ και την τέως Εμπορική Τρά-
πεζα). Υπό την απειλή της απόλυσης, 64 από αυτές υπέκυψαν στις αφόρητες πιέσεις
της Τράπεζας για «οικειοθελή» αποχώρηση με την καταβολή οικονομικού κινήτρου
και την υπόσχεση απασχόλησής τους στα συνεργεία των εργολάβων (με μειωμένο
ωράριο, αποδοχές υπολογιζόμενες με το κατώτατο ημερομίσθιο και χωρίς καμία ερ-
γασιακή ασφάλεια). Την παράνομη και απάνθρωπη πρακτική αυτή της Τράπεζας και
τις αφόρητες εργοδοτικές πιέσεις προς τις γυναίκες αυτές οι Σύλλογοί μας τις είχαν
καταγγείλει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, προκαλώντας την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα κ. Νεφελούδη, που
σε τριμερή συνάντηση ζήτησε από την Τράπεζα να επανεξετάσει τη στάση της.
Οι Σύλλογοί μας στήριξαν την Ελένη νομικά και ηθικά και ως μάρτυρες υπέρ της κα-
τέθεσαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφοι
Σαράντος Φιλιππόπουλος και Νίκος Αλεξόπουλος, ενώ τη νομική της υποστήριξη
ανέλαβε η νομική μας συνεργάτιδα κ. Ντέτα Πετρόγλου, την οποία ευχαριστούμε
για την επιτυχημένη διαχείριση μίας ακόμα υπόθεσης εργατικής διαφοράς με την
τράπεζα.

Συνάδελφοι,
Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι για τη νομική διαχείριση όλων των ασφαλιστικών και
εργατικών υποθέσεων των συναδέλφων μας. Τα αποτελέσματα, με τις περίπου 1.800
δικαστικές αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων, αποτελούν τη δικαίωση της υπεύθυνης
αντιμετώπισής μας και του εξαιρετικού νομικού μας επιτελείου.
Μετά τη δικαίωση των συναδέλφων της Λιβαδειάς, έρχεται απανωτά η ακύρωση της
απόλυσης της συναδέλφισσας για να αποδείξει ότι μπορούμε και πρέπει να αντι-
ταχθούμε στις αυθαίρετες, αντεργατικές μεθοδεύσεις της τράπεζας που στρέφονται
κατά των συναδέλφων μας, αρκεί να το κάνουμε οργανωμένα και συντεταγμένα μέσα
από τους Συλλόγους μας.
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελένη στον δίκαιο αγώνα της καθώς και όλες και
όλους τους συναδέλφους στη διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Ο Α Γ Ω Ν Α Σ Τ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Ω Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Ν Ε ΤΑ Ι !
Μ ε  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ω Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η  Α Π Ο Φ Α Σ Η  -  Σ ΤΑ Θ Μ Ο  Μ ε  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ω Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η  Α Π Ο Φ Α Σ Η  -  Σ ΤΑ Θ Μ Ο  

τ ο υ  Μ ο ν ο μ ε λ ο ύ ς  Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο υ  Α θ η ν ώ ν  α ν α γ ν ω ρ ί σ τ η κ ε  ω ς  τ ο υ  Μ ο ν ο μ ε λ ο ύ ς  Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο υ  Α θ η ν ώ ν  α ν α γ ν ω ρ ί σ τ η κ ε  ω ς  

Α Κ Υ Ρ Η  Η  Α Π Ο ΛΥ Σ Η  τ η ς  σ υ ν α δ έ λ φ ι σ σ α ς  Ε λ έ ν η ς  Β ο υ ρ λ ά κ η ,  Α Κ Υ Ρ Η  Η  Α Π Ο ΛΥ Σ Η  τ η ς  σ υ ν α δ έ λ φ ι σ σ α ς  Ε λ έ ν η ς  Β ο υ ρ λ ά κ η ,  

την  οποία  η  τράπεζα  υποχρεούται  να  απασ χολε ί  μέχρι  την  εφετε ιακή  απόφασητην  οποία  η  τράπεζα  υποχρεούται  να  απασ χολε ί  μέχρι  την  εφετε ιακή  απόφαση

Μεζνού Γιασάρ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 59 ετών ο συνάδελφός μας Μεζνού Γιασάρ που είχε
υπηρετήσει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Προμηθειών, στο
κατάστημα Ναυαρίνου Πειραιά και στο κατάστημα Μάνδρας. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Ήταν ένας ευγενής και καλός χαρακτήρας που τον αγά-
πησαν όλοι όσοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του. Στη σύζυγό του Σεβίμ,
τα 4 παιδιά τους, Μεχμέτ, Εμράχ, Τουντζάι και Τουντζέλ, καθώς και στους οικείους του

εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Στέφανος Μπισκίνης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 60 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για να κρα-
τηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Στέφανος Μπισκίνης που είχε υπηρετήσει στο Κατά-
στημα Ζακύνθου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ διατήρησε
πάντοτε άριστες σχέσεις με όλους τους συναδέλφους. Στη σύζυγό του Μαρία και στα παι-
διά τους Κυριάκο και Στελιάννα, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια.

Ελένη Στρεβλού
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε να κρα-
τηθεί στη ζωή η Ελένη Στρεβλού, σύζυγος του συναδέλφου μας Νίκου Στρεβλού που
είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα αφού υπήρξε επιτυχημένη σαν εργαζόμενη, σύζυγος και μητέρα.
Στο συνάδελφό μας Νίκο, στα παιδιά τους Κατερίνα και Κωνσταντίνο, καθώς και στους
οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Χρήστος Ζυγούρης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Ζυγούρης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στη Διεύθυνση Διοικητικού
και στη Διεύθυνση Περιουσίας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Παναγιώτα και στους γιους τους Δημήτρη και Θεόδωρο, καθώς και
στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βασιλική Μπούρη - Ψαρουδάκη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών η Βασιλική Μπούρη – Ψαρουδάκη, σύζυγος
του αείμνηστου συναδέλφου μας Ψαρουδάκη Χαρίδημου (Μάκη) που είχε υπηρετήσει
στη Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης, το Κεντρικό, το Ψυχικό, την Ιπποκράτους, τη Διεύθυνση
Επιθεώρησης και τη Συγγρού. Τη διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Στα παιδιά της
Γιώργο και Ελένη και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Κωνσταντίνος Καρράς
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος
Καρράς που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Κορίνθου, Κιάτου και ως Διευθυντής
στην Κάρυστο και την Κάτω Αχαΐα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Ο Κωνσταντίνος είχε το σθένος να αγωνιστεί ενάντια στην άδικη καταγγελία
της σύμβασής του από την τράπεζα και να κατορθώσει στο τέλος να κερδίσει την
επαναπρόσληψή του με τη συνδρομή του Συλλόγου μας. Στη σύζυγό του Κων-
σταντίνα, στα παιδιά τους Αφροδίτη και Δημήτρη και στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Θωμάς Σαβιολάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός μας Θωμάς Σαβιολάκης που
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης Ρούσβελτ, Μητροπόλεως, Βυζαντίου
και Αναλήψεως.  Ο Θωμάς ήταν ένα ξεχωριστός συνάδελφος που τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα, αλλά και ο αλτρουισμός και η συναδελφική αλλη-
λεγγύη. Είναι ο πρώτος από τους ηρωικούς «300» συναδέλφους μας που παρέμειναν
στο Σύλλογό μας μετά το ξεπούλημα της Ιονικής, που φεύγει για το μεγάλο ταξίδι. Ήταν
από αυτούς που κράτησαν ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας, της συνέπειας και της

αγωνιστικότητας, αντιπαλεύοντας θαρραλέα τις πιέσεις και τους εκβιασμούς και κατόρθωσαν να διατη-
ρήσουν ζωντανό το Σύλλογο της Ιονικής. Στη σύζυγό του Βασιλική, το γιο τους Γιώργο και τους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιάννης Αναστασόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Αναστασόπουλος
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Αμπελοκήπων, Περιστερίου, Πανόρμου, Χαλαν-
δρίου και στη Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η ερ-
γατικότητα και ήταν πάντοτε συνεπής στους συνδικαλιστικούς αγώνες και τα πιστεύω
του. Στην κόρη του Φλώρα και τον αδερφό του Αντώνη, καθώς και στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γεράσιμος Βάλσαμος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας Γεράσιμος Βάλσαμος που
είχε υπηρετήσει στην Πλατεία Βάθης, την 3η Σεπτεμβρίου, τη Διεύθυνση Επιθεώρησης,
την Αίγινα, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, την Πλατεία Μητροπόλεως, το Μαρούσι,
τη Φωκίωνος Νέγρη και ως Διευθυντής στην Κάλυμνο, την Κυπαρισσία, την Άνδρο, τη
Σπύρου Μερκούρη, την Ικαρία, τα Πετράλωνα και τη Μύκονο. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια, η εργατικότητα και όλοι οι συνάδελφοι εκτιμούσαν τον ακέραιο και έντιμο χα-
ρακτήρα του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ελισάβετ Σκυλλά
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών η Ελισάβετ Σκυλλά, σύζυγος του αείμνηστου
συναδέλφου Παράσχου Σκυλλά που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ρόδου, Κω και
Καλύμνου. Τη διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Στα παιδιά τους Γιώργο και Κατερίνα,
καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Φώτης Αντωνόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Φώτης Αντωνόπουλος,
πατέρας των συναδελφισσών μας Μαργαρίτας Αντωνοπούλου και Διονυσίας (Σίσσυ)
Αντωνοπούλου. Ο Φώτης είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και στα καταστήματα Μητρο-
πόλεως, Συντάγματος, Πλατείας Βάθης και ως Διευθυντής στα καταστήματα Ζωγρά-
φου, Χαροκόπου, Αχαρνών, Πετραλώνων, Πλατείας Λαχαναγοράς, στο Κεντρικό
Πατρών και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και
τη Διεύθυνση Οργάνωσης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και οι
βαθύτατες δημοκρατικές αξίες. Στις συναδέλφισσές μας κόρες του Μαργαρίτα και

Σίσσυ, το γιο του Παναγιώτη και τους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αικατερίνη Ζαρμπή
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών η συναδέλφισσά μας Αικατερίνη Ζαρμπή
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα της Άνδρου, στο Κεντρικό, στο Παγκράτι,
στη Σπύρου Μερκούρη, στη Διεύθυνση Δικαστικού και στου Ζωγράφου. Την Καίτη,
όπως την αποκαλούσαν οι δικοί της άνθρωποι, διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στον πολυαγαπημένο της γιο Τάσο και την επίσης συναδέλφισσά
μας ανιψιά της Μαρουλιώ Ζαρμπή, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε 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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Κυρίες-οι ,
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, κάνοντας πράξη την άποψη ότι ο συνδικαλισμός οφείλει

“να σπάσει τα δεσμά του”, να μην περιορίζεται μονάχα στις διεκδικήσεις και
τα αιτήματα των εργαζομένων και συνταξιούχων και να επεκτείνει τη δράση και την
κοινωνική προσφορά του σε ευρύτερα πλαίσια, προέβαλλε με κάθε τρόπο την πολύ
σημαντική για τη δημοκρατία μας προσπάθεια μετονομασίας του στρατοπέδου Τρι-
κάλων, το οποίο επί σειρά ετών απέτιε φόρο τιμής - με απόφαση της χούντας - στο
δολοφόνο των εργατών, το δωσίλογο, προδότη της πατρίδας μας και συνεργάτη των
κατακτητών στην προσπάθεια γενοκτονίας του ελληνικού λαού, Χρήστο Καβράκο!
Στο διαρκές σκάνδαλο που εξελισσόταν εδώ και δεκαετίες με την ονομασία του στρα-
τοπέδου Τρικάλων προς τιμήν του Καβράκου, αντέδρασαν αρχικά ο υποναύαρχος
Νίκος Γκόγκος και η οργάνωση "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 1925" που
ιδρύθηκε για να αναδείξει την αγροτική, λαϊκή εξέγερση των Τρικάλων του 1925.
Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της οργάνωσης ήταν η αποκαθήλωση του
Χρήστου Καβράκου από την περίοπτη θέση που του είχαν επιφυλάξει οι επίσημες
ιστορικές αναφορές.
Στην προσπάθεια αυτή σταδιακά συμμετείχαν και άλλες οργανώσεις και φορείς, οι πο-
λίτες των Τρικάλων, καθώς και άλλοι πολίτες με δημοκρατικό φρόνημα, όπως η συ-
ναδέλφισσά μας Χρηστίνα Σωτήρχου, της οποίας η συμβολή υπήρξε καθοριστική.
Πιστεύοντας ότι η μεγάλη παρακαταθήκη ενός λαού είναι η μνήμη και η απόδοση δι-
καιοσύνης, σταθήκαμε αρωγοί και προβάλαμε από την πρώτη στιγμή τις ενδελεχείς
και εμπεριστατωμένες έρευνες της συναδέλφισσάς μας, η οποία παρουσίασε με αδιά-
σειστα στοιχεία και ντοκουμέντα την προδοτική δράση του Καβράκου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να διορθωθεί αυτή η ιστορική αδικία που αποτε-
λούσε όνειδος για τον ηρωικό ελληνικό στρατό και τις δημοκρατικές καταβολές του
λαού μας, αποστείλαμε στους θεσμικούς φορείς τις υπ’αριθμ. 30.1.18/2 , 16.10.18/26,
14.12.18/30 επιστολές μας προς τους ανώτατους θεσμικούς πολιτειακούς παράγοντες,
ζητώντας «… στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμησης της
λήθης και της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης, να προχωρήσουν όλες οι απα-
ραίτητες διαδικασίες για τη μετονομασία του στρατοπέδου…», προκειμένου να απο-
κατασταθεί η ιστορική αλήθεια και να αρθεί η πρόκληση που υφίστατo επί σειρά ετών.
Με την από 7.2.19/Φ.911.24/1/487899-Σ.1134 Επιστολή του Γ.Ε.Σ. προς το Σύλλογό
μας διαπιστώσαμε με χαρά και υπερηφάνεια ότι αγώνες μας απέδωσαν καρπούς, αφού
πληροφορούμαστε ότι «…έχουν αναληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας , προκειμένου να μετονομαστεί το στρατόπεδο που
εδρεύει η ΣΜΥ…».
Είμαστε ευτυχείς για την αίσια κατάληξη αυτής της μείζονος προσπάθειας που άπτεται
της ιστορικής μνήμης και της αξιοπρέπειας του λαού μας, του σεβασμού των πατριω-
τών που έπεσαν για την προάσπιση της ελευθερίας και εν τέλει της δημοκρατικής λει-
τουργίας του τόπου μας, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι υπάρχουν άνθρωποι σε
καίριες θέσεις που ενδιαφέρονται για την απότιση φόρου τιμής στους πραγματικούς
ήρωες και αντιστέκονται στην αλλοίωση της δημοκρατικής ταυτότητας του ηρωικού

ελληνικού στρατού.
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν σε αυτήν τη μείζονα προσπάθεια για
τη Δημοκρατία μας και ιδιαιτέρως τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Υποστράτηγο Ε.Α. κ. Νίκο Τόσκα, τον Υπουργό Άμυνας Ναύαρχο Ε.Α. κ.
Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη
Ρήγα για το ενδιαφέρον και την κινητοποίησή τους. Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας για
τη Δημοκρατία δεν τελειώνει ποτέ και ο καθένας μπορεί να βάζει το λιθαράκι του για
τα στέρεα θεμέλιά της…
Η μετονομασία του στρατοπέδου των Τρικάλων θα σημάνει την αποκατάσταση της
ύβρεως προς τους Έλληνες πατριώτες που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι εναντίον του κα-
τακτητή, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να αναπαύονται εν ειρήνη, γνωρίζοντας ότι
«αποκαθηλώθηκε» ο δωσίλογος «quisling» Καβράκος!

Μπορεί λοιπόν η “επίσημη” ιστορία να γράφεται και να ξαναγράφεται
κατά το δοκούν, αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι με γνήσιο δημοκρα-
τικό φρόνημα, ερευνητές με γνήσιο ενδιαφέρον και αγάπη για την
αποκάλυψη της αλήθειας, τα γεγονότα δε θα παραμένουν στην αφά-
νεια, αλλά θα επιστρέφουν, έστω και με κάποια καθυστέρηση, ως τι-
μωροί της λήθης για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας...

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                  Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετονομάζεται το στρατόπεδο των Τρικάλων!Μετονομάζεται το στρατόπεδο των Τρικάλων!

Μία μεγάλη Δικαίωση για τη Δημοκρατία μας και
τους πεσόντες ήρωες της πατρίδας μας!
Μετά από πολυετείς αγώνες στους οποίους συνέβαλαν

καθοριστικά ο Σύλλογός μας και  η ενδελεχής έρευνα της
συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου, το στρατόπεδο των
Τρικάλων μετονομάζεται !

Συνάδελφοι,

ΕΦΚΑ (ΤΑΠΙΛΤ) συνεχίζει, χωρίς αυτό να προβλέπεται από κανένα νόμο, την
αδικαιολόγητη μη έκδοση αποφάσεων με αναστολή καταβολής της σύνταξης

για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τη χρονική προϋπόθεση ασφάλισης,
αλλά δεν έχουν ακόμα το όριο ηλικίας.
Παρά τις επανειλημμένες προφορικές οχλήσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ δεν έχει δοθεί
μέχρι σήμερα καμία λύση.
Ο Σύλλογός μας για τα μέλη μας που συγκαταλέγονται στην παραπάνω κατηγορία και
δεν τους εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής προκειμένου
να μπορέσουν να λάβουν άμεσα το εφάπαξ και όχι όταν αρχίσει η καταβολή σύνταξης,
απευθύνθηκε με την κάτωθι επιστολή στο Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπο, προκειμένου
να επιληφθεί προσωπικά της επίλυσης του σοβαρού αυτού ζητήματος: 

Έχουμε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει λύση
σε αυτό το ζήτημα και καλούμε όσους συναδέλφους συγκαταλέγονται σε αυτήν την
κατηγορία να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας προκειμένου να λάβουν πληροφο-
ρίες για το τι πρέπει να κάνουν.

Από αριστερά: Ο Έφορος του Συλλόγου μας Π. Χαλικιάς, ο  Πρόεδρος Σ. Φιλιππό-
πουλος, το μέλος του Δ.Σ. Χρηστίνα Σωτήρχου με τον κ. Χρήστο Σταμόπουλο και
τον κ. Νικόλαο Γκόγκο από την “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 1925”

Έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ με
αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση

του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας

ΠΡΟΣ: Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Λ. Σέμπο
Κοινοποίηση: 1)Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

α. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Πετρόπουλου 
β. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
2) ΕΦΚΑ - Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, Δραγατσανίου 8

Θέμα: Σχετικά με την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης  με αναστολή καταβο-
λής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας

Κύριε Διοικητά,
Μέχρι τη ψήφιση του Νόμου 4387/ 2016, η έκδοση αποφάσεων με αναστολή καταβολής
της σύνταξης , δεν είχε συναντήσει κανένα πρόβλημα.

Όμως μετά το Μάιο του 2016 , χωρίς να έχει καταργηθεί το δικαίωμα περί χορήγησης
σύνταξης με αναστολή καταβολής του ποσού μέχρι της συμπλήρωσης του προβλεπό-
μενου ορίου ηλικίας, όλες οι σχετικές αιτήσεις των μελών του Συλλόγου μας (προς
ΕΦΚΑ- συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ- ΤΑΠΙΛΤ) παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στα μέλη του Συλλόγου μας που προέρχονται
από την Ιονική Τράπεζα και αποχώρησαν με τις εθελούσιες εξόδους της AlphaBank
γνωρίζοντας ότι δικαιούνται σύνταξη με αναστολή, που σημαίνει ότι με την έκδοση
της σχετικής συνταξιοδοτικής τους απόφασης θα είχαν δικαίωμα τουλάχιστον να λά-
βουν αμέσως το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ.
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, για εργαζόμενους που είχαν αποχωρήσει από την
εργασία τους ακόμη και πριν την ψήφιση του νόμου 4387/2016, χωρίς να έχουν υπο-
βάλει σχετικό αίτημα για έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης με αναστολή, αφού είναι
προφανές ότι είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα , σή-
μερα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν δέχονται τις σχετικές αιτήσεις με αποτέλεσμα να
υπάρχει απώλεια δικαιωμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τη Διοίκησή σας, να προχωρήσει σε όλες τις απαι-
τούμενες ενέργειες, ώστε να προχωρήσει η έκδοση των αποφάσεων των εν θέματι
συντάξεων διότι αρκετοί συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και πε-
ριμένουν να πάρουν το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται.  

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                    Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Το… έπος της Ιονικής: Το… έπος της Ιονικής: 
Οι «300 του Λεωνίδα», οι «καλοί»
και «κακοί» συνδικαλιστές και οι
«άσχημες» παρατάξεις
Αλήθεια, έχουν άραγε αντιληφθεί οι περισσότε-
ροι συνάδελφοι ότι, μέσα σε ένα πλαίσιο γενικευ-
μένης συνδικαλιστικής απαξίωσης και αδυναμίας
αντιμετώπισης της λαίλαπας της κρίσης, στο
χώρο της ΙΟΝΙΚΗΣ ορισμένοι συνδικαλιστές στά-
θηκαν στο ύψος των περιστάσεων και σε δύσκο-
λες συγκυρίες πήραν τολμηρές αποφάσεις που απέβησαν λυτρωτικές για σημαντικά
θέματα που αφορούσαν το σύνολο των συναδέλφων;;;
Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας και να αναφερθούμε σε ορισμένες από αυτές τις
ενέργειες και αποφάσεις-σταθμό :

- ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ που απέβη σωτήρια για το Ταμείο μας

- αποφάσεις από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ για καταλογισμούς σε βάρος της τράπεζας
που ξεπερνούσαν τα 80 εκατ. ευρώ

- αύξηση του εφάπαξ με βάση το υπόμνημα του υψηλότερου ασφαλίστρου που
καταβάλλαμε οι προερχόμενοι από την Ιονική

- άμεση ενεργοποίηση στο θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων που
επέφερε αυξήσεις στις συντάξεις μας

Τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων - που τις περισσότερες φορές ελήφθησαν σε
ένα κλίμα γενικευμένης αμφισβήτησης «κόντρα σε όλους και σε όλα» - είναι πλέον δε-
δομένα, απτά και χειροπιαστά στον… κουμπαρά των συναδέλφων!
Αν για αυτές τις καθοριστικές ενέργειες οι εν λόγω συνδικαλιστές είχαν ακούσει την…
ομήγυρη, τίποτα από αυτά δε θα είχε γίνει πραγματικότητα και τα συμφέροντα και τα
δικαιώματά μας θα βρίσκονταν σε εξαιρετικά πιο δεινή θέση! Γιατί την περίοδο που
αποφασιζόταν να κινηθούμε σε αυτές τις κατευθύνσεις που απέβησαν ευεργετικές για
τα ασφαλιστικά συμφέροντα και εν γένει το χώρο μας, δυστυχώς υπήρξαν συνάδελφοι
που όχι μόνο δεν μπόρεσαν να αξιολογήσουν τη σημασία αυτών των ενεργειών, αλλά
τάχθηκαν λυσσαλέα απέναντί τους, πολεμώντας τις με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα και
με κάθε μέσο, συχνά απαξιώνοντας τους εισηγητές τους ως “ξεπουλημένους” που
δήθεν υπονόμευαν τα συμφέροντά μας.
Πόσο διαφορετική θα ήταν η θέση μας αν δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια
συνδικαλιστές με θάρρος, τόλμη και αποφασιστικότητα να προχωρήσουν και να
παλέψουν για την ολοκλήρωση αυτών των αποφάσεων, πόσο πιο υποβαθμισμένα
θα ήταν σήμερα τα συμφέροντα της Ιονικής Οικογένειας; 
Αλήθεια, τώρα που τα θετικά αποτελέσματα αυτών των ενεργειών δεν είναι υπό-
θεση, αλλά γεγονός, αναρωτιόμαστε αν έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ποιοι τελικά
υπονόμευαν τα συμφέροντά μας είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω προσωπικών τους
συμφερόντων!
Βέβαια, η άγνοια - μέχρι ενός σημείου - μπορεί να συγχωρεθεί. Το χειρότερο όμως είναι
ότι όσοι αμφισβήτησαν αυτές τις επιλογές τώρα που έχει αποδειχθεί το ευεργετικό τους
περιεχόμενο, δεν έχουν το θάρρος να παραδεχθούν τα λάθη τους και να ζητήσουν
συγγνώμη, παρά επιμένουν ξεροκέφαλα να λοιδορούν χωρίς επιχειρήματα. 
Να λοιπόν, γιατί συχνά τα πρόσωπα, η λειτουργία και η αποτελεσματικότητά τους,

είναι συνυφασμένα και τόσα στενά δεμένα με τα επαγγελματικά μας συμφέροντα.  

Στερνή μου γνώση να σ’είχα πρώτα…
Το τεράστιο και βαρύ έργο που χρει-
άστηκε να επωμιστεί και επιτελέστηκε με
αποτελεσματικότητα από τον ιστορικό
Σύλλογο της Ιονικής μετά την πώληση της
Ιονικής Τράπεζας, είναι πλέον αδιαμφι-
σβήτητο. Βέβαια, μπροστάρηδες σε αυτό
το δύσβατο δρόμο τέθηκαν οι ηρωικοί
«300 του Λεωνίδα», όπως τους χαρακτη-
ρίζουμε σήμερα, που αψηφώντας απειλές,
εκβιασμούς και με τεράστιο προσωπικό κό-
στος, υπηρετώντας τα πιστεύω και τη συνείδησή τους, κράτησαν ψηλά τη σημαία της
συνέπειας, της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς. 
Σε αντίθεση με τους συγκεκριμένους συναδέλφους, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να αρ-
θούν στο ύψος των περιστάσεων σχεδόν όλες οι παρατάξεις του χώρου, που η κα-
θεμία για τους δικούς της λόγους (σε ορισμένες παρατάξεις το κίνητρο ήταν
ιδιοτελές...) πήραν απόφαση να εγκαταλείψουν το Σύλλογό μας και να ενταχθούν στο
σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Πλέον με ψυχραιμία και νηφαλιότητα ο καθένας έχει βγάλει οριστικά συμπεράσματα
μέσα από τις καταστάσεις που βιώσαμε, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι
ούτε σε αυτήν την περίπτωση οι ηγεσίες αυτών των παρατάξεων δεν ένιωσαν υπο-
χρεωμένες να απολογηθούν στους εκλεκτούς συναδέλφους που κράτησαν ψηλά τη
σημαία, δίνοντας ένα ξεχωριστό μάθημα για το τι σημαίνει ανιδιοτελής, ακηδεμόνευ-
τος και αγωνιστικός συνδικαλισμός. 
Αυτά για να θυμούνται οι παλαιοί και να παραδειγματίζονται οι νεότεροι…

Δ ε ν  ε ί να ι  σ α ν  ε μ ά ς …
Αρεσκόμαστε συχνά πυκνά να αναφερόμαστε στην ξεχωριστή κουλτούρα που διακα-
τείχε τους προερχόμενους από την Ιονική. Και πράγματι, πιστεύουμε ότι είχαμε εμπο-
τιστεί με μία ιδιαίτερη τραπεζική κουλτούρα με ξεχωριστές ευαισθησίες, στοιχείο που
συνέβαλε στην επιτυχημένη πορεία της τράπεζας.
Ωστόσο, υπήρχαν και υπάρχουν οι εξαιρέσεις…
Δυστυχώς ορισμένοι… πέρασαν και δεν ακούμπησαν και σίγουρα δεν μπόρεσαν ποτέ
να ευθυγραμμιστούν με το πνεύμα και τις αρχές μας. 
Τα δεινά που έχει προξενήσει στο χώρο μας η καταστροφική διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
είναι γνωστά σε όλους μας. Βρέθηκαν λοιπόν 14 «σωτήρες» από την Ιονική που απο-
φάσισαν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της και να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογι-
κές μεθοδεύσεις που ετοιμάζει: Δημήτρουλας Φώτιος, Λούρης Αναστάσιος, Αραβοσιτάς
Ευάγγελος, Γιαννακοπούλου Ευαγγελία, Κάρμας Ηλίας, Κωδωνίδου Χρυσαυγή, Παλη-
ογιάννης Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πετράκης Εμμανουήλ, Πολυχρονό-
πουλος Χαράλαμπος, Σφακάκης, Αντώνιος, Τσιακούλιας Δημήτριος, Φραγκούλη
Δήμητρα, Χαλκίδης Αθανάσιος.
Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι… γνωστοί και μη εξαιρετέοι και δε μας προξένησε
καμία έκπληξη η συμπόρευσή τους με όσους αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των
Ιονικάριων. Οι εν λόγω κύριοι και κυρίες λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με την Ιονική
Οικογένεια, τίθενται ενάντια στα ασφαλιστικά μας συμφέροντα και σίγουρα δεν είναι
σας εμάς…

Ο Συνεταιρισμός μας έχει ήδη μπει στις ράγες και μετά
από την απαραίτητη αναγνωριστική περίοδο, οι μηχανές
του είναι έτοιμες να λειτουργήσουν σε πλήρη δύναμη ! 

κοινωνική οικονομία κατέχει μεγάλα μερίδια αγοράς σε πολλές ευρωπαϊκές

χώρες, αλλά στην Ελλάδα οι κακές εμπειρίες του παρελθόντος διέρρηξαν την

εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αυτό το σημαντικό τομέα της οικονομίας. Μέσα

στο δυσμενές περιβάλλον της κρίσης ωστόσο αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος που

μπορεί να διαδραματίσει η αλληλέγγυα οικονομία. Φιλοδοξία μας είναι να καταστή-

σουμε το Συνεταιρισμό μας πρότυπο στην κοινωνική οικονομία, βασιζόμενοι στο τρί-

πτυχο Αλληλεγγύη - Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα!

·      Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκαινιαστούν η ιστοσελίδα και το ηλεκτρικό

κατάστημα αγορών, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επανεκκίνησης και εκ-

συγχρονισμού του καταναλωτικού μας συνεταιρισμού.

·      Ο Συνεταιρισμός θα παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα

και υπηρεσίες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, που σίγουρα θα βελτιώσουν τις

αγοραστικές τους δυνατότητες και θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις

καταναλωτικές τους ανάγκες με μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές.

Επιθυμούμε ο ΣΥΝεταιρισμός ΕΡΓΑζομένων και ΣΥντΑξιούχων

(ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.)να είναι όνομα και πράγμα! Να στηρίξουμε την επανεκκίνησή

του στη συνεργασία σας για να δώσουμε όλοι μαζί πνοή σε αυτό το σπουδαίο

εγχείρημα.

Σας καλούμε να συγκρίνετε τις τιμές των υπηρεσιών που ήδη σας προσφέρει ο

Συνεταιρισμός μας, τις οποίες μπορείτε να δείτε τόσο στην ιστοσελίδα της ΙΟ-

ΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ενώ τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει και η ιστοσελίδα του Συνε-

ταιρισμού) , όσο και σε έντυπο που θα κυκλοφορήσει, με τα αντίστοιχα προγράμματα

υπηρεσιών της αγοράς. Να είστε βέβαιοι ότι δε θα βρείτε πουθενά αλλού αυτόν το

συνδυασμό ποιοτικών υπηρεσιών και παροχών σε απίστευτες τιμές!

Σύντομα θα είναι στη διάθεσή σας και καταναλωτικά προϊόντα

Η σύναψη αποδοτικότερων συνεργασιών είναι άμεσα εξαρτώμενη με τον πλη-

θυσμό των μελών του Συνεταιρισμού μας. Με το νέο καταστατικό δίνεται η δυ-

νατότητα να εγγραφούν νομικά πρόσωπα και φορείς αγοράζοντας μία μερίδα,

ώστε να εντάσσονται τα μέλη τους στο δίκτυο του Συνεταιρισμού μας. Επειδή ακρι-

βώς θέλουμε να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ για την επιτυχία του Συνεταιρισμού μας, σας

καλούμε να είστε σε εγρήγορση και να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για να πολλα-

πλασιάσουμε τα μέλη μας!

Στην πρόσφατη Γ.Σ. ελήφθη απόφαση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα

ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού, δηλαδή τους συναδέλφους που προέρ-

χονται από την Ιονική Τράπεζα και στα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να προ-

βάλλουν τις δραστηριότητές τους μέσα από το Συνεταιρισμό. Μάλιστα σε αυτήν

την περίπτωση ο Συνεταιρισμός μας δε θα λαμβάνει προμήθεια για την πώληση

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Επομένως μη διστάσετε να μας ενημερώσετε

για τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες!

Συνάδελφοι,

Εμείς επιθυμούμε η διαμόρφωση των αποφάσεων του Συνεταιρισμού να γίνεται μέσα

από μία συλλογική διαδικασία για να χτιστεί ένας οργανισμός σε στέρεα συνεργατικά

θεμέλια που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών του.

Αυτό που θέλουμε πρωτίστως είναι η στήριξη και η συμμετοχή σας για να δώσουμε

πνοή στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει βαθιά

ανάσα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Το  σ υ ν ε τα ι ρ ι σ τ ι κό  ε γ χ ε ί ρ η μ α  α π οτ ε λ ε ί  υπ ό θ ε σ η  ό λ ω ν  μ α ς !Το  σ υ ν ε τα ι ρ ι σ τ ι κό  ε γ χ ε ί ρ η μ α  α π οτ ε λ ε ί  υπ ό θ ε σ η  ό λ ω ν  μ α ς !

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Ε Ι Τ Ε   Μ α ζ ί  Μ α ς  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Ε Ι Τ Ε   Μ α ζ ί  Μ α ς  
γ ι α  ν α  δ ώ σ ο υ μ ε  Π ν ο ή  σ το  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό  Μ α ς !γ ι α  ν α  δ ώ σ ο υ μ ε  Π ν ο ή  σ το  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό  Μ α ς !
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Να είμαστε όλοι  και  σε αυτή την πλευρά της ζωής μας,  
μ ί α  γ ρ ο θ ι ά …  μ ί α 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

Η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
Π ρ ο σφ έ ρ ε ι  Ξ α νάΠρ ο σφ έ ρ ε ι  Ξ α νά Ζ Ω ΗΖ Ω Η !!



Όπως γνωρίζετε,  ο Σύλλογός μας έχει  προχωρήσει  στην επανενεργοποίηση του θεσμού

της Υπηρεσίας Εθελοντικής Αιμοδοσίας που ε ίχε προσφέρει  σημαντικό έργο την περίοδο

λε ι τουργ ίας  της  ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ .  Παρά τ ι ς  δυσκολ ί ες  που  συνοδεύουν  αυτό  το

εγχε ίρημα λόγω της ηλικ ίας των περισσότερων μελών μας, προχωρήσαμε στην επανα-

σύσταση της Υπηρεσίας και  ν ιώθουμε δικαιωμένοι ,  αφού η νέα μας προσπάθεια έχει  ήδη

βοηθήσει  δεκάδες συναδέλφους μας, παρέχοντάς τους τ ις τόσο πολύτιμες μονάδες αίμα-

τος,  ανεξαρτήτως εάν οι  ίδ ιο ι  ε ίναι  εθελοντές αιμοδότες ή όχι .

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Ο σχεδιασμός είναι να πραγματοποιηθούν δύο αιμοληψίες κατά τη διάρκεια
του έτους στα γραφεία μας που θα καλυφθούν από την Υπηρεσία Αιμοδο-
σίας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με την οποία συνεργαζόμαστε και
ελπίζουμε να στηριχτούν από τα παιδιά και τα εγγόνια μας! 

Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καταστεί συνείδηση στους συναδέλφους μας
ότι όλοι μπορούμε και πρέπει να συνδράμουμε σε αυτήν την προσπάθεια,
για τους συναδέλφους μας, εμάς τους ίδιους και για να ξανακάνουμε πρω-
τοπόρα την Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Ιονικής!

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

μας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

ΝΕΟΣΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕΣΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΕΠΙΠΕΔΟ !!

Στο πλαίσιο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας
μας, θεσπίσαμε έναν επιπλέον τρόπο συγκέντρωσης μονάδων αίματος

• Όμως για το νέο έτος έχουμε θέσει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά! 

Eίμαστε σίγουροι ότι οι επόμενες δράσεις της Υπηρε-
σίας Εθελοντικής Αιμοδοσίας θα αυξήσουν ακόμα πε-
ρισσότερο το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των
συναδέλφων. 
Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε εσάς  αλλά και κάθε
μέλος της οικογένειάς σας, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια,
να αυξήσουμε την οικογένεια των αιμοδοτών του συλ-
λόγου μας ώστε να είμαστε σε θέση να εξυπηρετή-
σουμε περισσότερους συναδέλφους και
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

Επίσης, κάθε μήνα θα γνωστοΕπίσης, κάθε μήνα θα γνωστο --
ποιούμε τη δραστηριότητα τηςποιούμε τη δραστηριότητα της
Υπηρεσίας και  όσους ενεργοποιΥπηρεσίας και  όσους ενεργοποι --
ηθήκαν και αιμοδότησαν για λογαηθήκαν και αιμοδότησαν για λογα --
ριασμό του Συλλόγου μας, ενώ στοριασμό του Συλλόγου μας, ενώ στο
επόμενο Δ.Σ. θα πάρουμε απόφασηεπόμενο Δ.Σ. θα πάρουμε απόφαση
ώστε στο τέλος κάθε χρονιάς σε μίαώστε στο τέλος κάθε χρονιάς σε μία
ξεχωριστή εκδήλωση να τιμούμεξεχωριστή εκδήλωση να τιμούμε
τους αιμοδότες του Συλλόγου μας.τους αιμοδότες του Συλλόγου μας.

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΗΗ ΠΠ ΟΟΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ && ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΑΑ ΓΓΩΩ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΣΣ
Πάσχα στην Κέρκυρα με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ!

5ήμερη οδική εκδρομή (25-29/4) για να απολαύσουμε το υπέ-
ροχο νησί των Φαιάκων και τα διάσημα πασχαλινά του έθιμα

TIMH KAT’ΑΤΟΜΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

265 €

245 €
365 €

ΚΑΨΑΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ! 
Το Πατρινό Καρναβάλι και οι κοντινοί
προορισμοί μας υποδέχτηκαν το τριή-
μερο της Καθαράς Δευτέρας (9-11/3) 

Πήγαμε θέατρο με την Πήγαμε θέατρο με την 
Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ ΑΙ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α

Απολαύσαμε “Το βαλς των
δέντρων και του ουρα-
νού” και το πολυβραβευ-
μένο “Master Class”

Οι συνάδελφοι με την ηθοποιό
κ.Ελένη Ερήμου
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Συνάδελφοι,  
πάγια θέση και στόχος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑΕΠ που αποτελεί τη μοναδική προοπτική για τη διάσωση και διασφάλιση

της επικουρικής μας σύνταξης, έχει δρομολογηθεί με τις ενέργειές μας και τις διαδικα-
σίες που έχουμε κινήσει από κοινού με άλλους συλλόγους συνταξιούχων με ασφαλι-
σμένα μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (πλην βέβαια του μονίμως απόντος από τις διεκδικήσεις
μας Συλλόγου Συνταξιούχων του κ. Κολλάτου).
Οι ενέργειες, οι κινητοποιήσεις μας και τα διαβήματά μας προς το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχαν ως αποτέλεσμα τις συ-
ναντήσεις μας τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο στα τέλη του πε-
ρασμένου έτους για το φλέγον αυτό θέμα.  
Στη συνάντησή μας στις 6/12/18 ο κ. Πετρόπουλος διατύπωσε την ξεκάθαρη βούλησή
του να βρεθεί λύση και μάλιστα μας ανέφερε ότι προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση για
την οριστική λύση του θέματος αυτού με την ένταξη του συνόλου των ασφαλισμένων
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού
του ΕΤΕΑΕΠ. Μάλιστα τότε μας είχε ορίσει χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της διαδικασίας
μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αναφέροντάς μας χαρακτηριστικά ότι έχει ληφθεί οριστική
πολιτική απόφαση.

-  Ά λ λο  τ ο  Λ Ε Π Ε Τ Ε ,  ά λ λο  τ ο  ΤΑ Π Ι ΛΤ- ΑΤ
Να σημειώσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται ταυτόχρονα και παράλληλα σε
εξέλιξη αντίστοιχος διάλογος και κινούνται διαδικασίες για την ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ
(επικουρικό ταμείο Εθνικής Τράπεζας) στο ΕΤΕΑΕΠ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περί-
πτωση παρουσιάζει επιπλοκές, αφού παρά τη βούληση του Υπουργείου για ένταξη του
ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, τα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου εμφανίζονται με διαφορετικές
θέσεις. 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουμε να τονίσουμε ότι οι δύο περιπτώσεις - του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αντίστοιχα - διαφέρουν μεταξύ τους και επομένως πρέπει να απο-
συνδεθούν και να μην αποτελέσει σε καμία περίπτωση η ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ συνάρτηση της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Στην περίπτωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υφίσταται ουσιαστικά καθολική επιθυμία ένταξης του
επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ και μάλιστα έχουμε διαβιβάσει χιλιάδες αιτήσεις
ασφαλισμένων μελών του για την ένταξή τους στο ΕΤΕΑΕΠ. Η μόνη αντίδραση ουσια-
στικά προέρχεται από τη διοίκηση του ταμείου που έχει πάψει προ πολλού με τις απο-
φάσεις, τη στάση και τις μεθοδεύσεις της να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των
ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Μάλιστα, οι διοικούντες το επικουρικό μας τα-
μείο, μέσα από ανακοινώσεις τους έχουν καταγγείλει τον υφυπουργό κ. Πετρόπουλο
για τις πρωτοβουλίες του και ισχυρίζονται ότι η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
είναι αντισυνταγματική. 
Ωστόσο, αυτές οι απόψεις δεν έχουν καμία σοβαρή νομική βάση και αποτελούν την
ύστατη προσπάθεια ελιγμού της καταστροφικής διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για να υπο-
νομεύσει τη διαδικασία ένταξης του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑΕΠ που ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη.

Επιδιώκουμε άμεσα νέα συνάντηση με τον κ. Πετρόπουλο: 
Όλοι σε ετοιμότητα για την υλοποίηση του μεγάλου

στόχου ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
Αφού πλέον έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την τελευταία συνάντησή
μας με τον κ. Πετρόπουλο στην οποία είχαμε παραδώσει στον Υφυπουργό το πλαίσιο
ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ (μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.ionikienotita.gr), μαζί με τους συλλόγους συνταξιούχων με ασφαλισμένα μέλη
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αγωνιζόμαστε σε κοινό μέτωπο, θα επιδιώξουμε άμεσα νέα συ-
νάντηση μαζί του για να εξετάσουμε πώς εξελίσσεται η διαδικασία και τις ενέργειες
στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο από την πλευρά του. Επιπλέον θα του παραδώ-
σουμε γνωμοδότηση που αποσαφηνίζει τη συνταγματικότητα και νομιμότητα της επι-
βαλλόμενης ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. 
Εμείς από την πλευρά μας, εξαντλώντας κάθε περιθώριο και έχοντας δείξει κατανόηση,
σεβασμό και υπομονή, στη νέα συνάντησή μας με τον Υφυπουργό θα θέσουμε τελεσί-
γραφο όσον αφορά την υλοποίηση του μεγάλου στόχου ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑΕΠ.
Πλέον, είτε θα προχωρήσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ ή, διαφορετικά, μοναδική μας επιλογή θα είναι να
υποχρεώσουμε με αγωνιστικό προσανατολισμό την κυβέρνηση και τα κόμματα να
υλοποιήσουν την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ασφαλισμένων μελών
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (εργαζομένων και συνταξιούχων) για ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠ, που απο-
τελεί τη μοναδική προοπτική διασφάλισης καταβολής σύνταξης σε όσους είναι σήμερα
εργαζόμενοι, τη συνέχιση καταβολής σύνταξης στου ήδη συνταξιούχους, αλλά και
αντικατάσταση του… φιλοδωρήματος που σήμερα καταβάλλεται στους συναδέλφους
μας, με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
Μάλιστα, για να έχετε μία γενική εικόνα για το επίπεδο των συντάξεων που θα δια-
μορφωθεί μετά από την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, σας παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά πα-

ραδείγματα: 
Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε το 2010 με συντάξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ•
και 35 έτη ασφάλισης θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό επικουρικής
σύνταξης 459 ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για περίθαλψη)
Εργαζόμενη που συνταξιοδοτήθηκε το 2014 με συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ•
και 25 έτη ασφάλισης με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου , θα πρέπει
να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 262,5  ευρώ ( προ
φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για περίθαλψη)
Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε το 2016 με συντάξιμες αποδοχές 2.800 ευρώ•
και 35 έτη ασφάλισης θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό επικουρικής
σύνταξης 509  ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για περίθαλψη)
Εργαζόμενος  που συνταξιοδοτήθηκε το 2017 με μειωμένη σύνταξη  , με συντάξι-•
μες αποδοχές 2.500 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης (στο 60ο έτος της ηλικίας του) θα
πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ μικτό ποσό μειωμένης επικουρικής σύνταξης 318
ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής εισφοράς για περίθαλψη)
Εργαζόμενος με 35 έτη ασφάλισης που θα συνταξιοδοτηθεί το 2019 , με συντάξι-•
μες αποδοχές 2500 ευρώ θα λάβει επικουρική σύνταξη 437 ευρώ
Εργαζόμενος που θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη  το 2019 με συντάξιμες•
αποδοχές 3.000 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης θα πρέπει να λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ
μικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 538  ευρώ ( προ φόρου και ασφαλιστικής ει-
σφοράς για περίθαλψη)
Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε το 2000 με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμες•
αποδοχές 2.000 ευρώ οι οποίες με την αναπροσαρμογή θα διαμορφωθούν στα
2.400 ευρώ , θα λάβει επικουρική σύνταξη 441 ευρώ
Εργαζόμενη η οποία συνταξιοδοτήθηκε το 1995 με 30 έτη ασφάλισης με το καθε-•
στώς της μητέρας και συντάξιμες αποδοχές 1600 ευρώ οι οποίες με την αναπρο-
σαρμογή διαμορφώνονται στα 2050 ευρώ θα λάβει επικουρική σύνταξη 323 ευρώ

* Επισημαίνουμε ότι σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα ο υπολογισμός έχει γίνει

όπως ακριβώς εφαρμόζεται σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ για τους νέους συνταξιούχους.

Σ υ ν α ν τ ά μ ε  ά μ ε σ α τον 
Υφυπουργό κ.  Αναστάσιο Πετρόπουλο

Όλοι σε ετοιμότητα για την υλοποίηση του μεγάλου
στόχου ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ 

ΤΑ Π Ι ΛΤ- ΑΤ

-  Ο ι  δ ι ο ι κο ύ ν τ ε ς  το  ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ  β έ β α ι α …  το  β ι ο λ ί  το υ ς !  -  Ο ι  δ ι ο ι κο ύ ν τ ε ς  το  ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ  β έ β α ι α …  το  β ι ο λ ί  το υ ς !  

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και…
Βαρύνονται με καταστροφικές επιλογές που έχουν απαξιώσει τον επικουρικό,•
ασφαλιστικό μας φορέα, με αποκορύφωμα την επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ
στην ATTICA BANK που… έγιναν καπνός και για την οποία ήδη έχουμε κατα-
θέσει μηνυτήρια αναφορά που βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα
Κατέστησαν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ένα ταμείο χωρίς προοπτική και βιωσιμότητα και•
έχουν καταπατήσει την ουσία της επικουρικής ασφάλισης αφού σε ένα μεγάλο
μέρος των μελών του ουσιαστικά δεν αποδίδεται σύνταξη, αλλά… φιλοδώρημα
που κυμαίνεται από 10 έως 49 ευρώ 
Που φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το σημερινό ναυάγιο του τα-•
μείου μας με τις ολοκληρωτικά αποτυχημένες επιλογές  τους

Χωρίς ίχνος σοβαρότητας, υπευθυνότητας, συναίσθησης της κατάστασης και εν-
διαφέροντος για τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του, προκηρύσσουν μεθοδευμένες
διαδικασίες για την εκλογή δήθεν αντιπροσώπων των μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στη
Γενική Συνέλευση του Ταμείου. 
Θα επαναλάβουμε την πάγια θέση μας : Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης μέσω
αντιπροσώπων είναι απόλυτα αντιδημοκρατική και στερεί από τα χιλιάδες μέλη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το δικαίωμα να εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους και να
συμμετέχουν στη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Οδηγεί σε κατευθυνόμενες απο-
φάσεις και αλλοιώνει την έκφραση της πραγματικής και γνήσιας βούλησης των
μελών του Ταμείου. 
Η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι προφανές ότι δεν επιθυμεί τη δημοκρατία και τον
πλουραλισμό, αλλά επιδιώκει με αυταρχικές διαδικασίες να φιμώσει τις αντίθετες
απόψεις και να υλοποιήσει τους καταστροφικούς σχεδιασμούς της. 

Στις προσπάθειές της αυτές θα μας βρει αντιμέτωπους.

Δε νομιμοποιούμε τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες εκλογής
«αντιπροσώπων». 
Δε συμμετέχουμε στις ψευδεπίγραφες εκλογικές διαδικασίες. 
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των
αντιδημοκρατικών πρακτικών και για την ακύρωση του
καταστατικού που μεθοδευμένα και παράνομα επέβαλε η
Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Δε συμμετέχουμε - Δεν ψηφίζουμε - Αγνοούμε 
τη μεθοδευμένη εκλογική διαδικασία των 
καταστροφέων της επικουρικής μας ασφάλισης

αδικαιολόγητη και άνευ προηγουμένου καθυστέ-
ρηση εκκαθάρισης των λογαριασμών των συνα-

δέλφων από το 2014 για την επιστροφή των χρημάτων
τους που περίσσεψαν μας ανάγκασε να απευθυνθούμε
στο Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπο προκειμένου να επιλη-
φθεί προσωπικά του ζητήματος: 

ΠΡΟΣ: Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο

Θέμα: Καθυστέρηση επιστροφής των χρηματικών δια-
φορών που προέκυψαν μετά το πέρας της αυτασφά-
λισης των συνταξιούχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μέσα
από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ALPHA
BANK στο τέλος του 2014

Κύριε Διοικητά, 
Σας γνωρίζουμε ότι στο τέλος του 2014, αρκετοί συνά-
δελφοί μας, μέλη του Συλλόγου μας που συμμετείχαν

στην εθελουσία έξοδο της ALPHA BANK, έκαναν αυτα-
σφάλιση μέσω της εργοδότριας τράπεζας και κατέβαλαν
σεβαστά ποσά όπως προβλεπόταν βάσει της σχετικής νο-
μοθεσίας για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 
Σήμερα, μετά την πάροδο 4 ετών, και ενώ έχει τελειώσει
η αυτασφάλισή τους προ πολλού και έχουν συνταξιοδο-
τηθεί όλοι οι συνάδελφοί μας, επομένως και οι σχετικές
αποφάσεις αυτασφάλισης έχουν εκδοθεί από τις αρμό-
διες υπηρεσίες σας, παρατηρείται μία αδικαιολόγητη και
άνευ προηγουμένου καθυστέρηση εκκαθάρισης των λο-
γαριασμών της αυτασφάλισής τους και επιστροφής των
αδιάθετων χρημάτων τους. Από την εκκαθάριση αυτή,
αρκετοί συνάδελφοί μας δικαιούνται ποσά που κυμαί-
νονται από 500, 1.000, 4.000 έως και 8.000 ευρώ και εύ-
λογα αγανακτούν γιατί είναι δικά τους χρήματα που τα
χρειάζονται για να καλύψουν τις βιοτικές και δανειακές
τους ανάγκες. 
Για το θέμα έχουμε αποταθεί πολλές φορές στις υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ με την παράκληση να γίνει εκκαθάριση

των εν λόγω εκκρεμών υποθέσεων και να επιστραφούν
τα χρήματα στην ALPHA BANK, προκειμένου με τη σειρά
της να τα αποδώσει στους δικαιούχους, χωρίς όμως κα-
νένα αποτέλεσμα. 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να επιληφθείτε
προσωπικά ώστε τα χρήματα που δικαιούνται οι συνά-
δελφοί μας να τους επιστραφούν άμεσα μέσω της εργο-
δότριας ALPHA BANK. Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας
ώστε το θέμα να ξεφύγει από τη γραφειοκρατική καθυ-
στέρηση, διότι πράγματι ο ΕΦΚΑ το τελευταίο διάστημα
έχει επιδείξει ένα σοβαρό τρόπο λειτουργίας που ελπί-
ζουμε να εφαρμοστεί και σε αυτήν την περίπτωση.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                 Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Έχουμε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις ότι σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα θα υπάρξει λύση σε αυτό το ζήτημα και
οι συνάδελφοι θα λάβουν τα χρήματά τους.

Επιστροφή των χρημάτων που περίσσεψανΕπιστροφή των χρημάτων που περίσσεψαν
α π ό  τ η ν  α υ τ α σ φ ά λ ι σ η  τ ο υ  2 0 1 4α π ό  τ η ν  α υ τ α σ φ ά λ ι σ η  τ ο υ  2 0 1 4
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Συνάδελφοι,
ας έχουμε ενημερώσει για τη συνεργασία που έχει συνάψει

ο Σύλλογός μας με τον “Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης

Ατυχημάτων Ανηλίκων” για τη συλλογή πλαστικών πωμάτων

που χρησιμοποιούνται για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.

Η ανταπόκριση των συναδέλφων μας ήταν συγκινητική και μέσα

σε ένα μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε

και να παραδώσουμε 37 μεγάλους σάκους με χιλιάδες πλαστικά

πώματα, προκαλώντας την έκπληξη ακόμα και στους υπεύθυ-

νους του συνεργαζόμενου Συλλόγου Πρόληψης Ατυχημάτων

Ανηλίκων. 

Ε υχα ρ ι σ το ύ μ ε  το υ ς  σ υ να δ έ λ φ ο υ ς  π ο υ  κα τ έ β α λ α ν
ι δ ι α ί τ ε ρ η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ,  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ς   σ ε
μ ό ν ι μ η  β ά σ η  μ ε γ ά λ ο  α ρ ι θ μ ό  π ω μ ά τω ν :

Σαράντος Φιλιππόπουλος, Γιάννης Χρυσικός, Ελένη Κιουρτσή, Γιάν-
νης Σοφιανόπουλος, Στέλιος Λεβάκης, Χρήστος Τάσσης, Γιώργος
Τουρβάς, Πόπη Νομικού, Λευκοθέα Λέκκα, Ελπίδα Ταμπάκη, Χαρά Λά-
ζαρη, Πρόδομος Καραγιάννης, Βιβή Παουλίνη, Χρηστίνα Σωτήρχου,
Μαρία Κανάκη, Εύα Πορτούλα, Βαγγέλης Παινέσης και Ζαμπέτα Φώ-
σκολου και βέβαια όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στο ιδι-
αιτέρως επιτυχημένο αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας.

Καλούμε τους συναδέλφους μας από όλη
την Ελλάδα να συγκεντρώνουν πλαστικά
πώματα από κάθε είδους συσκευασίες και
είτε να τα φέρνουν στο Σύλλογό μας όπου
παρέχουμε ειδικό χώρο συγκέντρωσης
των πωμάτων είτε να μας τα αποστέλλουν. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε τους συνανθρώπους μας που
έχουν κινητικά προβλήματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η περιβαλλοντική – οικολογική συνείδηση,
εισάγοντας την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας και μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων!!!

ΤΤ II ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΑΑ   

∆∆ ΕΕ ΝΝ   ΠΠ ΑΑ ΕΕ ΙΙ   

ΧΧ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΟΟ !!
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Π α ρ α δ ώ σ α μ ε  σ ά κ ο υ ς  μ ε  Π α ρ α δ ώ σ α μ ε  σ ά κ ο υ ς  μ ε  

χ ι λ ι ά δ ε ς  χ ι λ ι ά δ ε ς  πλαστικά πώματα στον πλαστικά πώματα στον 

“Πανελλή“Πανελλή ν ι ο  Σ ύ λ λ ο γ ο  Π ρ ό λ η ψ η ςν ι ο  Σ ύ λ λ ο γ ο  Π ρ ό λ η ψ η ς

Α τ υ χ η μ ά τ ω ν  Α ν η λ ί κ ω ν ”  Α τ υ χ η μ ά τ ω ν  Α ν η λ ί κ ω ν ”  γ ι α  τ η νγ ι α  τ η ν

α γ ο ρ ά  α ν α π η ρ ι κ ώ ν  α μ α ξ ι δ ί ω να γ ο ρ ά  α ν α π η ρ ι κ ώ ν  α μ α ξ ι δ ί ω ν

ΤΤ  ΙΙ  ΠΠ  ΟΟ  ΤΤ  ΑΑ        ΔΔ  ΕΕ  ΝΝ        ΠΠ  ΑΑ  ΕΕ  ΙΙ        ΧΧ  ΑΑ  ΜΜ  ΕΕ  ΝΝ  ΟΟ  !!

Συνάδελφοι,
καταστροφικός ρόλος που διαδραμάτισε η διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στη διάλυση, ουσιαστικά, της επι-

κουρικής μας ασφάλισης, είναι πλέον γνωστός σε όλους
σας. Δυστυχώς, το ναυάγιο της επικουρικής μας σύνταξης
αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον οικογενειακό προ-
ϋπολογισμό και τη ζωή πολλών συναδέλφων μας, οδη-
γώντας τους σε απόγνωση.
Το «σημείο μηδέν» βέβαια που αποτέλεσε το οριστικό
χτύπημα στην επικουρική μας ασφάλιση και ξεχείλισε το
ποτήρι για πολλούς συναδέλφους μας ήταν η καταστρο-
φική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK
που πλέον έχουν γίνει καπνός…
Πολλοί συνάδελφοί μας ενώπιον αυτής της πραγματικό-
τητας αποφάσισαν να πάρουν πίσω τις εισφορές τους,
ουσιαστικά λόγω του εκβιαστικού διλήμματος που τους
τέθηκε εν όψει της διαφαινόμενης κατάρρευσης του Τα-
μείου, παρά το γεγονός ότι η ανάληψη των εισφορών
ουσιαστικά επιστρέφει μόλις τα 2/7 περίπου από το
σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου που
έχει λάβει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για κάθε ασφαλισμένο!!!
Ο Σύλλογός μας βέβαια σας έχει τονίσει επανειλημμένως

ότι η ανάληψη των εισφορών σας συνεπάγεται την
απώλεια της επικουρικής σας σύνταξης και είναι μία
ενέργεια που ουσιαστικά αντιβαίνει στα συμφέροντά σας,
ιδιαίτερα εν όψει της προσπάθειας και του μεγάλου στό-
χου της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Ωστόσο, αντικρίζοντας το φάσμα της καταστροφής
και με την πρωτοφανή για ασφαλιστικό φορέα παραί-
νεση από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για ανάληψη των
εισφορών των μελών του, πολλοί συνάδελφοί μας
οδηγήθηκαν στη λανθασμένη απόφαση να αναλάβουν
τις ατομικές τους ασφαλιστικές εισφορές…
Διαπιστώνοντας εν καιρώ το λάθος τους, αφού έχασαν
τη δυνατότητα να λάβουν επικουρική σύνταξη, με την
ανατροπή του οικογενειακού τους προϋπολογισμού,
πολλοί εξ αυτών των συναδέλφων απευθύνθηκαν στο
Σύλλογό μας, ζητώντας μας να ερευνήσουμε τη δυνατό-
τητα να κινήσουμε νομική διαδικασία εναντίον του Τα-
μείου, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να
επιστρέψουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τις ληφθείσες ασφαλιστι-
κές εισφορές τους, ώστε να θεωρείται πραγματικός
χρόνος επικουρικής σύνταξης και να έχουν τη δυνατό-
τητα στο μέλλον να λάβουν επικουρική σύνταξη.

Επειδή η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών από
ασφαλιστικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης είναι
πρωτοφανής για το ασφαλιστικό μας σύστημα - ιδιαί-
τερα από ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο που έχει την
ατυχία να κατευθύνεται από εργοδοτικούς συνδικαλι-
στές - και μάλιστα έγινε υπό το καθεστώς σύγχυσης
και αβεβαιότητας λόγω της γενικευμένης ανασφάλειας
που δημιουργήθηκε για το μέλλον της επικουρικής μας
ασφάλισης εξ αιτίας των καταστροφικών επιλογών της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αποστείλαμε επιστολή στους
διοικούντες το ταμείο με το αίτημα να αποδεχτούν τη
δυνατότητα επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών
των ασφαλισμένων προκειμένου οι συνάδελφοί μας να
έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα να λάβουν επικουρική
σύνταξη.
Αν η διοίκηση του Ταμείου δεν απαντήσει θετικά στο αί-
τημά μας, θα αναθέσουμε στους νομικούς και ασφαλιστι-
κούς μας συνεργάτες την υπόθεση, ώστε να διεκδικήσουν
οι συνάδελφοί μας με ομαδική αγωγή τη δυνατότητα επι-
στροφής των εισφορών τους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για να απο-
κατασταθεί η δυνατότητα καταβολής επικουρικής
σύνταξης.

Αίτημα του Συλλόγου μας για τη δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών στο
επικουρικό μας Ταμείο όσων συναδέλφων υπό καθεστώς ανασφάλειας πήραν τις εισφορές
τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επικουρική σύνταξη
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... 6  (από  τ ις )  γυναίκες  που  άλλαξαν  τον  κόσμο!

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του βρετα-
νικού δικτύου BBC, η Μαρί Κιουρί ανα-
δείχθηκε η γυναίκα με τη μεγαλύτερη
επιρροή στην ιστορία! Το όνομά της
είναι συνώνυμο της γυναίκας επιστήμο-
νος. Μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιε-
νέργειας και ανακάλυψε το πολώνιο (η
ονομασία λόγω της καταγωγής της).
Yπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε κα-
θηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Σορβό-
νης, ενώ τιμήθηκε με το Βραβείο
Νόμπελ Φυσικής (1903) και Χημείας
(1911). Το 1910 δημοσίευσε το θεμελιώ-
δες έργο της «Μελέτη επί της ραδιενέρ-
γειας», ενώ τον επόμενο χρόνο
κατάφερε να απομονώσει το μεταλλικό
ράδιο. Είναι η πρώτη γυναίκα που κέρ-
δισε βραβείο Νόμπελ, ο πρώτος άνθρω-
πος που κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ
και ο μοναδικός άνθρωπος μέχρι σή-
μερα που έχει βραβεία Νόμπελ σε δια-
φορετικές επιστήμες!

Για την Αφροαμερι-
κανή μοδίστρα Ρόζα
Παρκς, τη Μητέρα
του σύγχρονου κι-
νήματος πολιτικών
δικαιωμάτων, το
βράδυ της Δευτέρας
1ης Δεκεμβρίου του
1955 δεν ήταν σαν
όλα τα άλλα. Επι-
στρέφοντας το
βράδυ από τη δου-
λειά της στο σπίτι
της αρνήθηκε να παρα-
χωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο
σ’ έναν λευκό άντρα, με αποτέλε-
σμα να συλληφθεί. Ήταν η απαρχή
μιας σειράς αγώνων και διεκδική-
σεων που σημάδεψε τον αγώνα των
μαύρων για ίσα δικαιώματα στις
ΗΠΑ. Η ίδια περιγράφει : «Ο κόσμος
λέει ότι δεν παραχώρησα τη θέση
μου γιατί ήμουν κουρασμένη. Όχι, η
μόνη κούραση που είχα, ήταν αυτή
του να υποχωρώ». Αποφυλακίστηκε
πέντε μέρες αργότερα και μαζί με

τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έδωσαν
μάχη μέχρι το Νοέμβριο του 1956,
όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των
ΗΠΑ κήρυξε αντισυνταγματικό το
νόμο για το φυλετικό διαχωρισμό.
Το 1996 της απονεμήθηκε το Προ-
εδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας,
ενώ το 1999 τιμήθηκε με το Χρυσό
Μετάλλιο του Κογκρέσου για τον
αγώνα της κατά του ρατσισμού. Πέ-
θανε το 2005 και ήταν η πρώτη γυ-
ναίκα, η σορός της οποίας εξετέθη σε
λαϊκό προσκύνημα στο Καπιτώλιο. 

Ρόζα Παρκς

Μαρί Κιουρί

Πρωτοπόρος της Αεροπορίας. Η πρώτη γυναίκα
πιλότος που ταξίδεψε μόνη της πάνω από τον
Ατλαντικό Ωκεανό και τιμήθηκε με το Σταυρό
Διακεκριμένης Πτήσης από τις ΗΠΑ. Ήταν επίσης
μέλος του Εθνικού Κινήματος γυναικών και υπο-
στήριξε θερμά την τροποποίηση του Συντάγμα-
τος για τα ίσα δικαιώματα των δύο φύλων. Η
τραγική εξαφάνισή της το 1937 καλύπτεται από
πέπλο μυστηρίου. Αν και δεν ολοκλήρωσε το
στόχο της που ήταν να πετάξει πάνω από όλες
της ηπείρους, κατάφερε να πετύχει κάτι ακόμα
πιο σημαντικό, να κάνει τον κόσμο να αναθεωρή-
σει όσον αφορά το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει
μία γυναίκα…

Το 1999, το περιοδικό Time, κατέταξε την
Έμελιν Πάνκχερστ ανάμεσα στα «100
σπουδαιότερα πρόσωπα του 20ού
αιώνα». Η Βρετανίδα πολιτική ακτιβί-
στρια και ηγέτης του βρετανικού κινήμα-
τος για τα δικαιώματα των γυναικών,
μια σουφραζέτα όπως συνήθιζαν να τις
αποκαλούν, της οποίας το έργο θεωρεί-
ται ζωτικής σημασίας στην κατοχύρωση
του δικαιώματος ψήφου των γυναικών
στη Βρετανία. Λόγω φύλου δεν τη δέχτη-
καν στο αριστερό “Independent Labour
Party“, αλλά το 1903 ίδρυσε την «Πολι-
τική και Κοινωνική Ένωση Γυναικών», η
οποία είχε σαν σλόγκαν τη φράση «πρά-
ξεις, όχι λόγια».

Η οργάνωση έγινε γνωστή για τις δυναμι-
κές τακτικές της. Οι απεργίες πείνας ήταν σε ημερήσια διάταξη για τις ανή-
συχες σουφραζέτες. Οι αγώνες τους δεν πήγαν χαμένοι. Το 1918 ψηφίστηκε
νόμος ότι όλοι οι άνδρες άνω των 21 ετών και οι γυναίκες άνω των 30 θα
έχουν δικαίωμα ψήφου. Πέθανε μόλις 3 εβδομάδες πριν ψηφιστεί ο νόμος
που έδινε δικαίωμα ψήφου σε όλες τις γυναίκες άνω των 21 ετών, το 1928.

Σιμόν Ντε Μποβουάρ 

Χάρη στη Σιμόν Ντε Μποβουάρ μπο-
ρούμε να μιλάμε για φεμινισμό. Τα
βιβλία της αποτελούν τεράστιο κομ-
μάτι για τη γυναικεία ύπαρξη, με
πρώτο και ίσως σημαντικότερο το
«Δεύτερο Φύλο» στο οποίο ανέλυσε
την αντιμετώπιση και την αντίληψη
των γυναικών κατά την ιστορία και
θεωρήθηκε τόσο αμφιλεγόμενο που
το Βατικανό το έβαλε στη λίστα με τα
απαγορευμένα βιβλία.  Πνεύμα ελεύ-
θερο, ανεξάρτητο και δυναμικό, από
πολύ νωρίς, αποκλίνει από το συμ-
βατικό τρόπο σκέψης για να ταξιδέ-
ψει σε φιλοσοφικά και υπαρξιακά
μονοπάτια, συντροφιά μέχρι τέλους
με το σύντροφό της, τον Ζαν Πωλ
Σαρτρ. Τα τολμηρά της γραπτά -φι-
λοσοφικά δοκίμια, μυθιστορήματα,
θεατρικά έργα- σε συνδυασμό με τον
“έξω από τα καθιερωμένα” τρόπο
ζωής της, προκάλεσαν την κοινή
γνώμη και οδήγησαν τα συντηρητικά
μυαλά της εποχής να την χαρακτηρί-
σουν “πορνογράφο” και “νυμφο-
μανή”.“Το Δεύτερο Φύλο”,

αποκαλείται σήμερα η “Βίβλος του
φεμινισμού” καθώς μέσα από αυτό
προτείνεται μία τελείως ξένη και ανα-
τρεπτική προσέγγιση στο τι είναι γυ-
ναίκα. Αδιαμφισβήτητο σύμβολο του
φεμινισμού, της ελεύθερης σκέψης
και του ανιδιοτελούς έρωτα, η Σιμόν
Ντε Μποβουάρ ήταν από τις πρώτες
που έκαναν το βήμα.

Έμελιν Πάνκχερστ

“ Γ υ ν α ί κ α  δ ε ν  γ ε ν ν ι έ σ α ι ,  γ ί ν ε σ α ι ”  

Αμέλια Μαίρη Έρχαρτ 

Δημοσιογράφος και η πρώτη Ελλη-
νίδα φεμινίστρια, η Καλλιρρόη Παρ-
ρέν, γεννημένη στο Ρέθυμνο το 1861
ήταν αυτή που πρώτη κίνησε το θέμα
της παραχώρησης δικαιώματος
ψήφου στις γυναίκες, όταν ήταν 30
ετών. Το αίτημά της έγινε πραγματι-
κότητα μετά από 70 χρόνια. Ήταν η
πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος, εκ-
δότρια και διευθύντρια της εβδομα-
διαίας“Εφημερίδα των Κυριών”που
εκδόθηκε το 1887 και συνέχισε για τα
επόμενα σχεδόν 30 χρόνια να ασχο-
λείται με τους φεμινιστικούς της
προβληματισμούς που ήδη απασχο-
λούσαν τις προοδευτικές γυναίκες σε
όλο τον κόσμο. Η Παρρέν ίδρυσε την
«Ένωση υπέρ της Χειραφετήσεως
των Γυναικών» προς βοήθεια της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης των άπορων γυναικών. Το
1911 ίδρυσε το Λύκειο των Ελληνί-

δων, ενώ  έδωσε μάχες προκειμένου
οι γυναίκες να φοιτούν στο Πανεπι-
στήμιο και το Πολυτεχνείο. Η Παρρέν
έγραψε άρθρα, δοκίμια, μυθιστορή-
ματα και θεατρικά έργα πάντα προ-
σανατολισμένα στη θέση της
γυναίκας και στα αιτήματά της. Η
κληρονομιά της ανεκτίμητη. Πέθανε
στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1940.

Καλλιρρόη Παρρέν

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας (8 Μαρτίου) δημοσιεύσαμε

ένα αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του Συλλό-
γου μας για 6 γυναίκες που άλλαξαν τον
κόσμο. Γιατί, όπως λέει και ο γνωστός στί-
χος, «είναι ένας κόσμος ανδρών, αλλά δε θα

ήταν τίποτα χωρίς τη γυναίκα…», με την
ελπίδα η ανισότητα, η κακομεταχείριση, ο
κοινωνικός παραγκωνισμός της γυναίκας
και ο ισόβιος αποκλεισμός της σε δευτε-
ρεύοντες ρόλους να αποτελέσει παρελθόν.
Βέβαια, για αυτήν την αλλαγή, τα ευχολόγια
είναι συνηθισμένα. Αυτό που απαιτείται
από ΟΛΟΥΣ μας είναι ΠΡΑΞΕΙΣ! Ας παρα-
δειγματιστούμε από αυτές τις σπουδαίες
γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο, για να αλ-
λάξουμε κι εμείς πρώτα από όλα τους εαυ-
τούς μας και την αντιμετώπισή μας, ώστε
να συμβάλουμε στο συνολικό, ριζικό μετα-
σχηματισμό της κοινωνικής οπτικής για
αυτά τα υπέροχα πλάσματα…

Bonus.. . Bonus.. . μία γυναίκα που προσπάθησε να αλλάξει την Ελμία γυναίκα που προσπάθησε να αλλάξει την Ελλάδαλάδα

Σε όλο τον κόσμο, γυναίκες γελούν παρά τις δυσκολίες. Οι γιαγάδες, 
οι μητέρες, οι αδερφές, οι συντρόφισσες, οι φίλες, οι συναγωνίστριες, 
οι συναδέλφισσες... αλλάζουν τον κόσμο και τις ζωές μας καθημερινά!
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ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΗΗ    ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΑΑ   

ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΗΗ    ΜΜ ΑΑ ΣΣ   !!

σοι βρίσκονται καθημερινάσοι βρίσκονται καθημερινά στα γραφεία τουστα γραφεία του ΣυλλόγουΣυλλόγου μας,μας, αλλά επίαλλά επί--

σης και οι χιλιάδες συνάδελφοί μας που απευθύνονταν στην ΙΟΝΙΚΗσης και οι χιλιάδες συνάδελφοί μας που απευθύνονταν στην ΙΟΝΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ για την ενημέρωσή τους, για τη διεκπεραίωση οποιουδήΕΝΟΤΗΤΑ για την ενημέρωσή τους, για τη διεκπεραίωση οποιουδή--

ποτε θέματος και για οποιαδήποτε πληροφορία τους αφορούσε, γνώριζανποτε θέματος και για οποιαδήποτε πληροφορία τους αφορούσε, γνώριζαν

τα τελευταία 8 χρόνια ότι θα τύχαιναν άμεσης εξυπηρέτησης, καθώς καιτα τελευταία 8 χρόνια ότι θα τύχαιναν άμεσης εξυπηρέτησης, καθώς και

υπεύθυνων και έγκυρων απαντήσεων. Γνώριζαν ότι υπήρχε ένας άνθρωποςυπεύθυνων και έγκυρων απαντήσεων. Γνώριζαν ότι υπήρχε ένας άνθρωπος

στον οποίο μπορούσαν να βασιστούν : στον οποίο μπορούσαν να βασιστούν : 

Πίσω από το γραφείο και την οθόνη του υπολογιστή, στην άλλη πλευράΠίσω από το γραφείο και την οθόνη του υπολογιστή, στην άλλη πλευρά τηςτης

τηλεφωνικής γραμμήςτηλεφωνικής γραμμής, , βρισκόταν ηβρισκόταν η συνεργάτιδά μας συνεργάτιδά μας κ.κ. Αγγελική ΛάζουΑγγελική Λάζου . . ΗΗ

κ. Λάζου αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη στελέχωση του Συλλόγουκ. Λάζου αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη στελέχωση του Συλλόγου

μας. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα, δραστήρια, με μεγάλη αντίληψη καιμας. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα, δραστήρια, με μεγάλη αντίληψη και

γνώσεις, πάντοτε ικανή να διεκπεραιώνει τις πολυάριθμες εργασίες που αφογνώσεις, πάντοτε ικανή να διεκπεραιώνει τις πολυάριθμες εργασίες που αφο--

ρούσαν το Σύλλογο, αλλά και πάντοτε πρόθυμη για να εξυπηρετήσει τουςρούσαν το Σύλλογο, αλλά και πάντοτε πρόθυμη για να εξυπηρετήσει τους

συναδέλφους. Μα πάνω από όλα ένας εξαιρετικός χαρακτήρας που μετέδιδεσυναδέλφους. Μα πάνω από όλα ένας εξαιρετικός χαρακτήρας που μετέδιδε

θετική διάθεση και καλοσύνη στους γύρω της. Με λίγα λόγια μία εξαιρετικήθετική διάθεση και καλοσύνη στους γύρω της. Με λίγα λόγια μία εξαιρετική

συνεργάτιδα και ένας υπέροχος άνθρωποςσυνεργάτιδα και ένας υπέροχος άνθρωπος!!

Τα πρόσωπα και ιδιαίτερα σε τόσο ευαίσθητες και κρίσιμες θέσεις, είναι αυτάΤα πρόσωπα και ιδιαίτερα σε τόσο ευαίσθητες και κρίσιμες θέσεις, είναι αυτά

που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέπεια και την αποτελεσματικότηταπου καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα

ενός φορέα με πολύπλευρες δραστηριότητες. Και τελικά, αυτή η συνεργασίαενός φορέα με πολύπλευρες δραστηριότητες. Και τελικά, αυτή η συνεργασία

άφησε βαθιά το αποτύπωμά της σε όλους εμάς, αλλά και συνολικά στην Ιοάφησε βαθιά το αποτύπωμά της σε όλους εμάς, αλλά και συνολικά στην Ιο--

νική Οικογένειανική Οικογένεια, , αφού η Αγγελική έγινε μία από εμάς! Ένα εξέχον μέλος τηςαφού η Αγγελική έγινε μία από εμάς! Ένα εξέχον μέλος της

Ιονικής Οικογένειας!Ιονικής Οικογένειας!

Η εξοικείωση με όλους τους συναδέλφουςΗ εξοικείωση με όλους τους συναδέλφους, , το γεγονός μάλιστα ότιτο γεγονός μάλιστα ότι η Αγγελικήη Αγγελική

τους γνώριζε όλους με το μικρό τους όνομα, αλλά και η βαθιά εκτίμηση τωντους γνώριζε όλους με το μικρό τους όνομα, αλλά και η βαθιά εκτίμηση των

συναδέλφων προς το πρόσωπό της, είναι στοιχεία που αναδεικνύουν τις δυσυναδέλφων προς το πρόσωπό της, είναι στοιχεία που αναδεικνύουν τις δυ--

νατότητες και την πολύτιμη συνεισφορά της στο Σύλλογό μας αυτήν τηννατότητες και την πολύτιμη συνεισφορά της στο Σύλλογό μας αυτήν την

οκταετία. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αποτέλεσε τον καλύτερο συοκταετία. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αποτέλεσε τον καλύτερο συ--

νεργάτη που είχε ποτέ ο Σύλλογός μας, θέτοντας πολύ ψηλά τον πήχη γιανεργάτη που είχε ποτέ ο Σύλλογός μας, θέτοντας πολύ ψηλά τον πήχη για

τους επόμενους…τους επόμενους…

Ωστόσο, η Αγγελική εκτός από τον εξαιρετικό χαρακτήρα και τιςΩστόσο, η Αγγελική εκτός από τον εξαιρετικό χαρακτήρα και τις ικανότητέςικανότητές

τηςτης, , όπως προαναφέραμε, είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις, οικονομικά πτυόπως προαναφέραμε, είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις, οικονομικά πτυ--

χία στο χία στο marketingmarketing και υπέροχες φιλοδοξίεςκαι υπέροχες φιλοδοξίες. . Κατά το παρελθόν, αξιολογώνταςΚατά το παρελθόν, αξιολογώντας

την εργασιακή της πορεία και τις πολύτιμες ικανότητές της, αρκετοί την προτην εργασιακή της πορεία και τις πολύτιμες ικανότητές της, αρκετοί την προ--

σέγγισαν για να επιτύχουν συνεργασία μαζίσέγγισαν για να επιτύχουν συνεργασία μαζί της, αλλά πάντοτε μέχρι σήμερατης, αλλά πάντοτε μέχρι σήμερα

η ίδια έκλεινε τα αυτιά της στις «σειρήνες», καθώς είχε δεθεί συναισθηματικάη ίδια έκλεινε τα αυτιά της στις «σειρήνες», καθώς είχε δεθεί συναισθηματικά

με το χώρο μας. με το χώρο μας. 

Ωστόσο, ένας άνθρωπος με όλα αυτά τα εξαιρετικά στοιχεία, θα ήταν δύΩστόσο, ένας άνθρωπος με όλα αυτά τα εξαιρετικά στοιχεία, θα ήταν δύ--

σκολο να μην αναζητά συνεχώς την πρόοδο και την εξέλιξη. Προ διμήνουσκολο να μην αναζητά συνεχώς την πρόοδο και την εξέλιξη. Προ διμήνου

είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση που συνδεόταν άμεσαείχε μία πολύ ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση που συνδεόταν άμεσα

με το αντικείμενο σπουδών της και της άνοιγε νέους δρόμους για ένα καλύμε το αντικείμενο σπουδών της και της άνοιγε νέους δρόμους για ένα καλύ--

τερο μέλλον. Και πάλι, η απόφασή της μόνο εύκολη δεν ήταν. Προβληματίτερο μέλλον. Και πάλι, η απόφασή της μόνο εύκολη δεν ήταν. Προβληματί--

στηκε έντοναστηκε έντονα και μας εξέθεσε τα δεδομένα, τονίζοντάς μας τη σημασία τηςκαι μας εξέθεσε τα δεδομένα, τονίζοντάς μας τη σημασία της

πρότασης που τηςπρότασης που της έδινε την ευκαιρία να πετύχει σημαντικά πράγματα στηέδινε την ευκαιρία να πετύχει σημαντικά πράγματα στη

ζωή της και να κυνηγήσει τις όμορφες φιλοδοξίες της καιζωή της και να κυνηγήσει τις όμορφες φιλοδοξίες της και μας ζήτησε να τηςμας ζήτησε να της

δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσει μία νέα πρόκληση. Η συγκεκριμένηδώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσει μία νέα πρόκληση. Η συγκεκριμένη

συζήτηση θα μας μείνει αξέχαστη αφού έγινε σε έντονα φορτισμένο κλίμασυζήτηση θα μας μείνει αξέχαστη αφού έγινε σε έντονα φορτισμένο κλίμα

από όλες τις πλευρές και αποτύπωσε εύγλωττα τα συναισθήματά μας καιαπό όλες τις πλευρές και αποτύπωσε εύγλωττα τα συναισθήματά μας και

το βαθύτατο δεσμότο βαθύτατο δεσμό που μας ενώνει… που μας ενώνει… 

Φυσικά εμείς δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να στερήσουμε από έναΦυσικά εμείς δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να στερήσουμε από ένα

νέο άνθρωπο μία εξαιρετικήνέο άνθρωπο μία εξαιρετική προοπτική και τη φιλοδοξία να πετύχει σηπροοπτική και τη φιλοδοξία να πετύχει ση--

μαντικάμαντικά πράγματα, όσο απαραίτητο στέλεχος και αν ήτανπράγματα, όσο απαραίτητο στέλεχος και αν ήταν για το Σύλλογόγια το Σύλλογό

μαςμας. . Όχι μόνο δεν θα μπορούσαμε να την αποτρέψουμε, αλλά είμαστε περήΌχι μόνο δεν θα μπορούσαμε να την αποτρέψουμε, αλλά είμαστε περή--

φανοι για το διάστημα που πέρασε μαζί μας,φανοι για το διάστημα που πέρασε μαζί μας, το εργασιακό περιβάλλοντο εργασιακό περιβάλλον πουπου

της προσφέραμε και τη βοήθεια με την οποία μας το ανταπέδωσε, αλλά καιτης προσφέραμε και τη βοήθεια με την οποία μας το ανταπέδωσε, αλλά και

το γεγονός ότι έχει τη φιλοδοξίατο γεγονός ότι έχει τη φιλοδοξία για να εξελιχθεί και να προοδεύσει. για να εξελιχθεί και να προοδεύσει. 

Δυστυχώς, αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε έρευνα για μία νέα συνερΔυστυχώς, αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε έρευνα για μία νέα συνερ--

γασία σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέαγασία σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα που βρίσκεται στην καρδιά λειπου βρίσκεται στην καρδιά λει--

τουργίας του Συλλόγου μας προκειμένουτουργίας του Συλλόγου μας προκειμένου να μπορέσουμε χωρίς αναταράξειςνα μπορέσουμε χωρίς αναταράξεις

να συνεχίσουμε την πορεία μας. να συνεχίσουμε την πορεία μας. 

Και επειδή ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος…Και επειδή ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος…

Θέλουμε να καλωσορίσουμε και επίσημα τη νέα μας συνεργάτιδα, τηνΘέλουμε να καλωσορίσουμε και επίσημα τη νέα μας συνεργάτιδα, την

κ. Χριστίνα Λουΐζα Βορλόουκ. Χριστίνα Λουΐζα Βορλόου που ευελπιστούμε να αποδειχθεί το ίδιο καιπου ευελπιστούμε να αποδειχθεί το ίδιο και

ακόμα πιο άξια συνεργάτιδα από την προκάτοχό της! Της ευχόμαστε καλήακόμα πιο άξια συνεργάτιδα από την προκάτοχό της! Της ευχόμαστε καλή

επιτυχίαεπιτυχία και… μακροημέρευση στο Σύλλογό μαςκαι… μακροημέρευση στο Σύλλογό μας. . Θα είμαστε όλοι δίπλα τηςΘα είμαστε όλοι δίπλα της

για να μπορέσει και η Χριστίνα να εμποτιστεί σύντομα με το πνεύμα της Ιογια να μπορέσει και η Χριστίνα να εμποτιστεί σύντομα με το πνεύμα της Ιο--

νικής Οικογένειας και ζητάμε και από όλους εσάς να την καλωσορίσετε θερμάνικής Οικογένειας και ζητάμε και από όλους εσάς να την καλωσορίσετε θερμά

στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ!στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ!

Βέβαια και σε αυτό το μεταβατικό στάδιοΒέβαια και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, , η βοήθεια της Αγγελικής ήταν καη βοήθεια της Αγγελικής ήταν κα--

θοριστική, αφού προτού αποχωρήσει, μας έδωσε τον απαραίτητοθοριστική, αφού προτού αποχωρήσει, μας έδωσε τον απαραίτητο χρόνο γιαχρόνο για

να αναζητήσουμε τη νέα συνεργάτιδά μας και προσπάθησε στο διάστημανα αναζητήσουμε τη νέα συνεργάτιδά μας και προσπάθησε στο διάστημα

που απέμενε να της μεταδώσει τα… φώτα της και να την καθοδηγήσει γιαπου απέμενε να της μεταδώσει τα… φώτα της και να την καθοδηγήσει για

όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο μας και το Σύλλογό μας, προκειμένουόλα τα θέματα που αφορούν το χώρο μας και το Σύλλογό μας, προκειμένου

η αλλαγή σκυτάλης να γίνει με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο…η αλλαγή σκυτάλης να γίνει με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο…

ΤοΤο Δ.Σ .  της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ κατέληξε  ομόφωνα ότι  ηΔ.Σ .  της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ κατέληξε  ομόφωνα ότι  η

κ .  Αγγελική Λάζουκ .  Αγγελική Λάζου υπήρξε η καλύτερη συνεργάτιδα πουυπήρξε η καλύτερη συνεργάτιδα που

έχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα στο Σύλλογο. Είμαστε τυχεέχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα στο Σύλλογο. Είμαστε τυχε --

ροί που συνεργαστήκαμε μαζί της και αποτελεί ένα φωροί που συνεργαστήκαμε μαζί της και αποτελεί ένα φω --

τεινό παράδειγμα συνέπειας και αποτελεσματικότητας. τεινό παράδειγμα συνέπειας και αποτελεσματικότητας. 

Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που χαράσσειΤης ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που χαράσσει

στον επαγγελματικό της βίο αν και είμαστε σίγουροι ότιστον επαγγελματικό της βίο αν και είμαστε σίγουροι ότι

θα την έχει,θα την έχει, διότι αυτά τα διότι αυτά τα 8 8 χρόνια που ζήσαμε μαζί τηςχρόνια που ζήσαμε μαζί της

μας έχουν πείσει απόλυτα ότι άνθρωποι με τόσο υψηλούμας έχουν πείσει απόλυτα ότι άνθρωποι με τόσο υψηλού

επιπέδου ικανότητες και ακεραιότητα χαρακτήρα αποτεεπιπέδου ικανότητες και ακεραιότητα χαρακτήρα αποτε --

λούν ευλογία για κάθε επιχείρηση και φορέα που τους έχειλούν ευλογία για κάθε επιχείρηση και φορέα που τους έχει

στο δυναμικό του…στο δυναμικό του…

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν… 
Λένε ότι όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουνΛένε ότι όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν… … 

Καλές οι παροιμίες και συχνά αποτυπώνουν την πραγματικότητα…Καλές οι παροιμίες και συχνά αποτυπώνουν την πραγματικότητα…

Όταν έρχεται αυτή η στιγμή όμως, δεν θεςΌταν έρχεται αυτή η στιγμή όμως, δεν θες και είναι δύσκολοκαι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσειςνα συνειδητοποιήσεις ότι το φάσμα του τέλους είναι οριστικό...ότι το φάσμα του τέλους είναι οριστικό...

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία βαθιά και πάνω από όλα ανθρώπινη σχέση… Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία βαθιά και πάνω από όλα ανθρώπινη σχέση… 

Α υ τ ά  α κ ρ ι β ώ ς  ε ί ν α ι  κ α ι  τ α  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α  ό λ ω ν  μ α ς  σ τ η ν  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Α υ τ ά  α κ ρ ι β ώ ς  ε ί ν α ι  κ α ι  τ α  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α  ό λ ω ν  μ α ς  σ τ η ν  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  

γ ι α  τ ο  τ έ λ ο ς  τ η ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ α ς  μ ε  τ η ν  κ .  γ ι α  τ ο  τ έ λ ο ς  τ η ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ α ς  μ ε  τ η ν  κ .  ΑΑ γγ γγ εε λλ ιι κκ ήή   ΛΛ άά ζζ οο υυ !!

KK αα λλ ήή   TT ύύ χχ ηη   κκ αα ιι   KK αα λλ ήή   EE ππ ιι ττ υυ χχ ίί αα !!
ΑΑ γγ αα ππ ηη μμ έέ νν ηη   κκ αα ιι   ξξ εε χχ ωω ρρ ιι σσ ττ ήή   ΑΑ γγ γγ εε λλ ιι κκ ήή   μμ αα ςς

ΚΚ αα ιι   ππ οο ιι οο ςς   ξξ έέ ρρ εε ιι ,,   ίί σσ ωω ςς   κκ άά ππ οο ττ εε   
οο ιι   δδ ρρ όό μμ οο ιι   μμ αα ςς   σσ μμ ίί ξξ οο υυ νν   ξξ αα νν άά ……
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Δικαστικές αποφάσεις
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΡΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2535/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2005και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 10.134,47 € νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 1.100 €.H απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη
σημασία γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη συγχώνευση δια-
κριτική δυσμενής μεταχείριση των Ιονικάριων από την Τρά-
πεζα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρνητικό στοιχείο για
τις ένδικες προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...δεν
μπορεί να ληφθεί ως μειονεκτικό στοιχείο έναντι του συγκρι-
νόμενου συναδέλφου της, η αμέσως μετά τη συγχώνευση
των δύο τραπεζών απασχόληση της ενάγουσας ως απλής
υπαλλήλου χωρίς ανάληψη θέσης ευθύνης, ανάλογης της
ανωτέρω προϋπηρεσίας της στην απορροφηθείσα τράπεζα,
που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, αλλά εμπίπτει στο
πλαίσιο αρνητικού αντίκτυπου, που είχε η συγχώνευση για
μεγάλο αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθείσας τράπεζας,
όπως βεβαίωσε ενόρκως μετά λόγου γνώσεως λόγω της
συνδικαλιστικής ιδιότητάς του ως πρόεδρος του συλλόγου
εργαζομένων στην εναγομένη και προερχομένων εκ της Ιονι-
κής και Λαϊκής Τράπεζας Α.Ε., ο Σαράντος Φιλιππόπουλος
του Θεοδώρου στην προαναφερόμενη ένορκη βεβαίωση.....».
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1407/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Βασιλική για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.285,17€ νο-
μιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δα-
πάνη 1.088 €.  Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.
Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΡΑΣΣΑ-ΠΑΣΑΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3359/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συναδέλφισσα Ευ-
στρατία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
30.206,29 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1855/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Σωκράτης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006και ότι του οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 8.499,80 € νομιμο-
τόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-
βης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 370 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δι-
κηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 615/2018 απόφαση το Αρείου Πάγου απορρί-
φθηκε η ασκηθείσα Αναίρεση της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά της υπ’
αριθμ. 2342/2016 απόφασης του Εφετείου Αθήνας, με την οποία
χορηγήθηκε και τελεσίδικα ο βαθμός του Εντεταλμένου Διεύ-
θυνσης στον πρώην συνάδελφό μας και Ταμία του Δ.Σ. του σω-
ματείου μας κ. Χαράλαμπου Δελαγραμμάτικα με VALEUR
1/1/2006. Έτσι και ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ έκρινε με την παραπάνω
απόφασή του, όπως είχαν κρίνει τόσο το Πρωτοδικείο Αθήνας,
όσο και το Εφετείο Αθήνας, ότι ο Χαράλαμπος Δελαγραμμάτικας
άδικα, καταχρηστικά και εκδικητικά λόγω της συνεχούς συνδικα-
λιστικής του δράσης είχε καθηλωθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη
Α’ από 1/1/1995. Με την παραπάνω απόφαση κρίθηκε ότι ο Χα-
ράλαμπος Δελαγραμμάτικας υπερείχε καταφανώς τόσο σε τυπικά
όσο και σε ουσιαστικά προσόντα έναντι των προαχθέντων συνα-
δέλφων του στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης και ότι η
προσφορά του στην ευόδωση των εργασιών της Τράπεζας στη
μακρόχρονη σταδιοδρομία του ήταν θετικότατη και ότι υπήρξε άρι-
στος συνάδελφος τόσο με τους συναδέλφους μας όσο και με το
συναλλακτικό κοινό και έτσι η καθήλωσή του στο βαθμό του Τμη-
ματάρχη Α’ ήταν κατάφωρα άδικη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Τρά-
πεζα κατέφυγε στον Άρειο Πάγο στην περίπτωση του
Χαράλαμπου Δελαγραμμάτικα για τη βαθμολογική του προώθηση,
μολονότι σε περίπτωση προαγωγής η πρακτική της Τράπεζας
είναι να σταματάει η ειδική διαφορά μέχρι και το Εφετείο. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος Μάριος Αρμάος. 

ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 768/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι είναι άκυρη η πειθαρχική ποινή της
έγγραφης παρατήρησης, που επιβλήθηκε στη συνάδελφό
μας Πέγκυ χωρίς επίδοση έγγραφης κλήσης προς απολογία,
στην οποία να καθορίζεται με σαφήνεια το αποδιδόμενο πει-
θαρχικό αδίκημα και υποχρεώθηκε η Τράπεζα να την διαγράψει
από το υπηρεσιακό φύλλο μητρώου της και από τον υπηρεσιακό
της φάκελο με την απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 100 €
για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ιδίως όμως η απόφαση αυτή
είναι σημαντική γιατί –για πρώτη φορά στα νομολογιακά δε-
δομένα, εξ όσων γνωρίζουμε- κρίθηκε ότι είναι μη νόμιμος ο
αυθαίρετος και μονομερής καταλογισμός από την Τράπεζα
στη συνάδελφο Πέγκυ ταμειακού ελλείμματος ποσού 9.000 €
και η παρακράτηση αυτού σε δόσεις από το μισθό της σε
βάθος 5ετίας (!). Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.
Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4490/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιώργο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 39.314,69€
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 2.000 Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 635/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών (Εργ.)αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Κωνσταντίνα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2007και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές ποσού 7.930,76 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρημα-
τική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 340
Ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΖΙΒΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2174/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών (Εργ.)αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Πέτρος έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007και ότι
του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
8.156,80 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 380 Ευρώ. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ
Με την υπ΄ αριθμ. 2200/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωσήφ
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 42.064,96
€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 500 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νι-
κόλαος Πολυχρονιάδης. 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2027/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βικτωρία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
9.157,55 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €. Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2027/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιώργος έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2011και
ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
2.375 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής του βλάβης 1.500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €.Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 5773/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συναδέλφισσα
Σοφία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
43.934,38 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 2.300 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δι-
κηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης. 

Ιονική Βραδιά στη Θεσσαλονίκη (1/3/19)Ιονική Βραδιά στη Θεσσαλονίκη (1/3/19)
Την Παρασκευή 1/3 πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή στη
Θεσσαλονίκη η Ιονική Βραδιά του Συλλό-
γου μας για τη Βόρεια Ελλάδα και σίγουρα
δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να
γιορτάσουμε τον ερχομό της άνοιξης από
τη μεγάλη Ιονική παρέα που συγκεντρώ-
θηκε και γέμισε ασφυκτικά το κέντρο «Κο-
ρυφή», ξεπερνώντας κάθε προσδοκία!

Στελέχη του Συλλόγου μας έδωσαν το παρών στην εκ-

δήλωση που είχε… διττό χαρακτήρα, αφού ξεκίνησε με

την ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα θέματα που

αφορούν το χώρο της Ιονικής.

Μετά την εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση

και αφού λύθηκαν όλες οι απορίες που εξέφρασαν οι

παρευρισκόμενοι, είχε φτάσει η ώρα για ένα ακόμα αυ-

θεντικό Ιονικό Γλέντι που κύλησε, όπως αναμενόταν,

με… εκρηκτικό τρόπο, ενώ κόψαμε και την πίτα του

Συλλόγου μας για τη Βόρεια Ελλάδα!

Εις το επανιδείν λοιπόν στην επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου μας, Εις το επανιδείν λοιπόν στην επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου μας, 
που συνεχίζει να εκφράζει και να κρατά ψηλά τη σημαία της Ιονικής!που συνεχίζει να εκφράζει και να κρατά ψηλά τη σημαία της Ιονικής!

Ημερίδα Ενημέρωσης - Κοπή Πίτας
σ τ η ν  Π ά τ ρ α  ( 2 0 / 2 / 1 9 )
ι συνάδελφοί μας έδωσαν μαζικά το παρών
στο Επιμελητήριο Αχαΐας για την εμπεριστα-
τωμένη ενημέρωσή τους από τα στελέχη του

Συλλόγου μας συναδέλφους Σαράντο Φιλιππό-
πουλο και Γιάννη Σοφιανόπουλο και τους ασφαλι-
στικούς μας συμβούλους για όλα τα ασφαλιστικά,
εργασιακά και άλλα θέματα που αφορούν το χώρο
μας, για τις τρέχουσες εξελίξεις και για τις επόμενες
ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Επανυπολογισμός και αύξηση συντάξεων - Επικου-

ρική σύνταξη και ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕ-

ΑΕΠ - Εξελίξεις στην υπόθεση του εφάπαξ -

Επανεκκίνηση Συνεταιρισμού - Οποιοδήποτε θέμα

ασφαλιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος που αφορά

το χώρο της Ιονικής- Ενότητα του χώρου μας με

την πολυπόθητη συγχώνευση των Συλλόγων.
Επ’ ευκαιρία της ενημερωτικής ημερίδας, κόψαμε
και την πίτα του Συλλόγου μας, ενώ η βραδιά έκλεισε
με τον καλύτερο τρόπο με τα τραγούδια του συνά-
δελφου Πλούταρχου Κούσουλα.

Τα στελέχη του Συλλόγου μας ενημέρωσαν τους
συναδέλφους για όλα τα θέματα του χώρου μας
πριν... ανάψει το γλέντι!

Οι συνάδελφοι γλέντησαν με την ψυχή τους!


