Νο 9. Συγκέντρωση στη Λάρισα
την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας,
στην
οδό
Εργατικής
Πρωτομαγιάς 6 και ώρα 17:30
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Συνάδελφοι της Λάρισας,
Η περίοδος που διανύουμε είναι από τις πλέον κρίσιμες για τα
εργασιακά και ασφαλιστικά μας ζητήματα. Η Ιονική Ενότητα
βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη
των δικαιωμάτων μας και την προάσπιση των συμφερόντων μας.
Το πλέον επείγον θέμα που μας απασχολεί όλους σήμερα, είναι το
μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Η τακτική που ακολούθησαν η Καραδελή, ο
Κολλάτος, ο Βέργος και ο Ντίνος με την προσφυγή τους στη
δικαιοσύνη για την αναπροσαρμογή των συντάξεων, άνοιξε τους
ασκούς του Αιόλου και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, όπως
φαίνεται και από τη σχετική ανακοίνωση των συλλόγων
εργαζομένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι οποίοι αποφάσισαν τη διάλυση του
επικουρικού μας φορέα με την επιστροφή των εισφορών των μελών,
εργοδότη και ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα κατάθεσαν και αγωγή
με αίτημα τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του ταμείου.
Είναι πασιφανές ότι ο επικουρικός μας φορέας βρίσκεται ένα
βήμα πριν από τη διάλυση και ενώ όλα και όλοι δείχνουν να
έχουν συμβιβαστεί με αυτήν την εξέλιξη, εμείς δεν θα μείνουμε
με σταυρωμένα τα χέρια. Ο σύλλογός μας απευθύνθηκε στο γραφείο
του κ. Γιώργου Κουτρουμάνη, αναθέτοντάς του τη διαμόρφωση

πρότασης για ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καθώς
και για τα μείζονος σημασίας ασφαλιστικά θέματα, όπως: τη
νομική θεμελίωση της υποχρέωσης των τραπεζών για την κάλυψη
της ζημίας που υπέστη ο επικουρικός μας φορέας από τα
προγράμματα εθελουσίας εξόδου, την ερμηνεία του νόμου σχετικά
με τον υπολογισμό της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται
(θεμελιώνουν δικαίωμα) από 1/1/2011, την εφαρμογή του πλαφόν
της ανώτατης σύνταξης και στους νέους συνταξιούχους, χωρίς
προσφυγή στη δικαιοσύνη, την ανάλυση του ασφαλιστικού
καθεστώτος όσων συνεχίσουν μετά την εθελουσία να εργάζονται,
τη σύνταξη πρότασης νόμου που θα αποκαθιστά τις δυσμενέστερες
συνταξιοδοτικές
διατάξεις
για
τις
γυναίκες
που
πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992, σε σχέση με
τους άντρες τις ίδιας κατηγορίας και τέλος την ερμηνεία των
σχετικών νόμων για να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις
συνταξιοδότησης και οι άγαμες γυναίκες που πρωτοασφαλίστηκαν
έως 31/12/1982, ώστε να συνταξιοδοτούνται με 32 συντάξιμα
χρόνια ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
Παράλληλα,

η

πλέον

σημαντική

διεκδίκησή

μας,

αυτή

της

αναπροσαρμογής του εφάπαξ στα προ της μείωσης επίπεδα, μέσω
της υποχρέωσης κάλυψής του από την τράπεζα, βρίσκεται σε
ιδιαιτέρως κρίσιμη καμπή και παρακολουθούμε το θέμα
αδιαλείπτως έχοντας αναθέσει την υπόθεση στο κορυφαίο επί των
ασφαλιστικών θεμάτων νομικό μας επιτελείο. Σας τονίζουμε για
μία ακόμα φορά την αναγκαιότητα να υπογράψετε και να μας
στείλετε το εργολαβικό που, μέσω
διαβιβάζεται στους νομικούς μας.

του

συλλόγου

μας,

Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ιονική Ενότητα στάθηκε πάντα επάξια
στο πλευρό σας, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό πράττουμε και τώρα στην πιο
κρίσιμη, ίσως, περίοδο της ιστορίας μας. Η συμμετοχή σας
αποτελεί για μας κορυφαία προτεραιότητα και γι’ αυτό
διοργανώνουμε περιοδεία ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από
αυτές τις εκδηλώσεις θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τη

γνωμοδότηση-πρόταση για τη σωτηρία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που συνέταξε
το επιστημονικό μας επιτελείο, αποτελούμενο από τον κο Γιώργο
Κουτρουμάνη, πρώην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
του οποίου η γνώση στα ασφαλιστικά θέματα είναι
αδιαμφισβήτητη, την κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια
ασφαλιστικού δικαίου Νομικής Αθηνών και τον κο Βασίλη Μαργιό,
αναγνωρισμένης αξίας αναλογιστή, ενώ παράλληλα θα έχετε την
ευκαιρία να πληροφορηθείτε όλες τις λεπτομέρειες των ενεργειών
μας, να εκφράσετε τις απορίες σας, αλλά και να καταθέσετε τις
προτάσεις σας.
Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα
αναδειχθεί η βούλησή σας και θα επιλεγεί η καλύτερη λύση για
τη συνέχιση της επικουρικής μας ασφάλισης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων και
Συνταξιούχων «Ιονική Ενότητα»
και του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ
της Ιονικής

