Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΦΑΠΑΞ... ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ!
Με ιστορικές αποφάσεις του
την Πέμπτη 6/10 το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών άνοιξε το
δρόμο για την αποκατάσταση
του εφάπαξ!
Δύο τεράστιες δικαστικές νίκες
που ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για την αποκατάσταση
του εφάπαξ!
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε έναν πολυετή, πολύπλοκο και
δύσβατο αγώνα, από τους πιο σημαντικούς που έχουμε δώσει μετά
το ξεπούλημα της Ιονικής, για την κάλυψη των ελλειμμάτων του
κλάδου πρόνοιας από την τράπεζα μέχρι και την αποχώρηση του
τελευταίου προερχόμενου εκ της Ιονικής και τη συνακόλουθη
πλήρη αποκατάσταση του εφάπαξ. Πολλοί μας λοιδόρησαν για την
επιλογή μας, χαρακτηρίζοντάς τη ευσεβή πόθο και χαμένο χρόνο.
Για την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ όμως, δεν υπήρχε καμία εναλλακτική
πέραν της τελικής δικαίωσης! Γνωρίζοντας ότι κερδίζουμε μονάχα
ό,τι τολμούμε, εκπροσωπώντας την ιονική οικογένεια,
αποδεχτήκαμε την πρόκληση και προχωρήσαμε συντεταγμένα βήμαβήμα τη στρατηγική που καταστρώσαμε με τους νομικούς και
ασφαλιστικούς μας συμβούλους και πλέον είμαστε σε θέση να
βροντοφωνάξουμε ότι μετά από αυθεντικό συνδικαλιστικό και
δικαστικό αγώνα δρέπουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας!

Η Πέμπτη 6/10/16, θα γραφτεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών
αγώνων της ιονικής οικογένειας! Μία ξεχωριστή εξέλιξη προέκυψε
ύστερα από τις δύο αποφάσεις 636/2016 και 639/2016 του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που έκριναν νόμιμες τις αποφάσεις
του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ με τις οποίες είχαν καταλογιστεί σε βάρος
της ALPHA BANK ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών και
οδηγούν στην πλήρη δικαίωση του αιτήματός μας να υλοποιήσει
επιτέλους η τράπεζα την υποχρέωσή της για την απόδοση
ασφαλιστικών εισφορών που είχε αποφύγει. Η έκδοση αυτών των
αποφάσεων συνιστά μία πολύ μεγάλη επιτυχία και αποτελεί σημείο
καμπής στην υπόθεση του εφάπαξ που θα γεννήσει κι άλλες νίκες,
καθώς με αυτήν την πραγματικά τεράστιας σημασίας εξέλιξη,
ανοίγει ο δρόμος για να δικαιωθεί το αίτημα των 2.000 χιλιάδων
ασφαλισμένων της Ιονικής για την αποκατάσταση του εφάπαξ!
Να υπενθυμίσουμε ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο είχε απορρίψει
πρωτοδίκως τις αγωγές του ΤΑΥΤΕΚΩ σε βάρος της τράπεζας, για
τις οποίες ωστόσο ασκήθηκε έφεση τόσο από το ΤΑΥΤΕΚΩ, όσο και
από το σύλλογό μας. Με τις χθεσινές πρώτες αποφάσεις μας
δίνεται η δυνατότητα να πιέσουμε και να υποχρεώσουμε την
τράπεζα να ξεκινήσει διάλογος και μελέτες από κοινού με τους
νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους για τη δημιουργία
ενός φορέα που θα καλύψει την απόδοση πλήρους εφάπαξ για όλους
τους ασφαλισμένους που προέρχονται από την Ιονική, όπως
άλλωστε είχε δεσμευτεί η τράπεζα όταν εντάχθηκε ο κλάδος
κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ της στρατηγικής του Συλλόγου μας!
Εκτός από την ουσιαστική δικαίωση και τις θετικές επιπτώσεις
που θα έχουν οι χθεσινές μείζονος σημασίας δικαστικές νίκες
για την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν την απόδοση του
εφάπαξ, αποτελούν και ηθική δικαίωση για όσους έλαβαν κατά το
παρελθόν τις αποφάσεις των καταλογισμών και όσους χειρίστηκαν
πρόσφατα τις νομικές διαδικασίες για να φτάσουμε σε αυτήν τη
σημαντική επιτυχία.
Για το χειρισμό και την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσης θα

θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας πρωτίστως στη
νομική μας συνεργάτιδα, αλλά και τις δύο νομικές συμβούλους
του ΤΑΥΤΕΚΩ, που για λόγους ταπεινότητας μας ζήτησαν να μην
αναφερθούν τα ονόματά τους. Ωστόσο, αυτή η τεράστια επιτυχία
που φέρει τη σφραγίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που για μία ακόμα
φορά διέψευσε τις Κασσάνδρες, αποτελεί και την απόλυτη
δικαίωση της στρατηγικής του Συλλόγου μας. Έχουμε τονίσει
επανειλημμένως ότι τα θέματα του κλάδου πρόνοιας (εφάπαξ) τα
χειριζόμαστε με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα, γνωρίζοντας
την πολυπλοκότητά τους, την τεράστια σημασία τους, αλλά και
τις σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας που υπήρχαν εξ αρχής για
τη δικαίωσή μας.
Αυτή η επιτυχία λαμβάνει και τη μορφή δικαίωσης για τον τότε
διευθυντή του ταμείου και νυν γραμματέα του Συλλόγου μας,
συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο, που επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε
τις αποφάσεις των καταλογισμών, γεγονός μάλιστα που αποτέλεσε
και την αιτία να απομακρυνθεί από τη θέση του με απόφαση της
τράπεζας!
Εξ άλλου, αυτές οι εξελίξεις αποτελούν σημαντική αναγνώριση,
έστω και μετά την παρέλευση 11 ετών (!) για το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ
που με καθόλα νόμιμο τρόπο είχε λάβει τις αποφάσεις για τους
καταλογισμούς σε βάρος της τράπεζας! Να σημειωθεί ότι την
περίοδο εκείνη στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ πρόεδρος ήταν ο εκλεκτός
συνάδελφος Νίκος Κάβουρας και συμμετείχαν ως μέλη του από την
Τράπεζα ο νυν πρόεδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελφος
Σαράντος Φιλιππόπουλος και ο συνάδελφος και εξέχον μέλος του
Συλλόγου μας Γιάννης Χρυσικός.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ο μοναδικός θεματοφύλακας των δικαιωμάτων
και συμφερόντων των Ιονικάριων, θα συνεχίσει με υπευθυνότητα
και συνέπεια να σας κρατά πάντα ενήμερους για τη σημαντική
αυτή εξέλιξη που αφορά 2.000 προερχόμενους από την Ιονική
Τράπεζα ασφαλισμένους του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.
Οι… χαρές και τα πανηγύρια για αυτήν την τεράστια νίκη έχουν
θέση ανάμεσα σε όλους εσάς που στηρίξατε μαζικά τον αγώνα μας

και μας συμπαραστέκεστε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όχι ανάμεσα
στα στελέχη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Μετά από τη χθεσινή
ικανοποίηση που λάβαμε, σκύβουμε εκ νέου το κεφάλι για να
πετύχουμε και τις επόμενες νίκες μέχρι την οριστική!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Σ. Φιλιππόπουλος

Ο Γραμματέας
Ν. Αλεξόπουλος

