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Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη με την Διοίκηση
της ALPHA BANK για την ρύθμιση
των δανειακών οφειλών, μελών του Συλλόγου μας .
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/9/2017 σύσκεψη εκπροσώπων της Διοίκησης της Alpha Bank και του Συλλόγου μας,
σχετικά με το ζήτημα της ρύθμισης των δανειακών οφειλών των
μελών μας. Στη συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα,
αναδείχτηκε η αναγκαιότητα άμεσης προσέγγισης του ζητήματος των δανειακών οφειλών των συναδέλφων-συνταξιούχων
μας, που αδυνατούν να τις αντιμετωπίσουν λόγω των πολλαπλών μειώσεων που έχουν υποστεί οι συντάξεις τους και των
αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεών τους.
Την Διοίκηση της Τράπεζας εκπροσώπησαν, ο Εντεταλμένος Γεν. Διευθυντής Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής κ. Κιτριλάκης και ο Διευθυντής Διευθετήσεως Οφειλών κ. Ρουβέλλας.
Τον ΣΣΙΛΤΕ εκπροσώπησαν στη συνάντηση, ο Πρόεδρος Γ. Κολλάτος, η Γεν. Γραμματέας Αθ. Καραδελή, η Αν. Γεν. Γραμματέας Ξαν. Γκλαβοπούλου και ο Νομικός μας
Σύμβουλος κ. Θρ. Ξενάκης.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας έκαναν έγγραφες και προφορικές προτάσεις για
την ρύθμιση οφειλών στεγαστικών δανείων και προϊόντων καταναλωτικής πίστης των
συνταξιούχων μας, που αφορούν τα «κόκκινα» δάνεια και τα δάνεια που εξυπηρετούνται με ρυθμίσεις όχι όμως βιώσιμες. Στα πλαίσια των προτάσεών μας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των δανείων των συναδέλφων επισημάναμε πέραν των άλλων, την αναγκαιότητα: Α) Της επεξεργασίας των αιτήσεων ρύθμισης των δανείων
των συναδέλφων από ειδική κεντροποιημένη Υπηρεσία της Τράπεζας και όχι από τα
κατά τόπους Καταστήματα. Β) Της θέσπισης ειδικών κριτηρίων εξέτασης των αιτήσεων
των συναδέλφων (όπως η μη εκχώρηση των δανείων στα ξένα funds, η ενημέρωση
να γίνεται από συναδέλφους και όχι από εισπρακτικές εταιρείες, η προστασία από
πλειστηριασμούς της Α’ κατοικίας των συναδέλφων μας, η τήρηση των υφιστάμενων
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Επιχειρησιακών Συμβάσεων).
Από πλευράς εκπροσώπων της Διοίκησης έγινε γνωστή η πρόθεση της Τράπεζας
ότι: «είναι δεδομένη η μέριμνα και η ειλικρινής της πρόθεση να συνδράμει και όσους
από τους πρώην Υπαλλήλους και νυν συνταξιούχους αντιμετωπίζουν προβλήματα διευθετήσεως των οφειλών τους με την προϋπόθεση ότι επιθυμούν κι εκείνοι ειλικρινώς
να συνεργαστούν.»
Τέλος οι δυο πλευρές, σε κλίμα καλόπιστου διαλόγου, δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν σε επόμενη συνάντηση, όποια πιθανόν προβλήματα ή καθυστερήσεις ενδεχομένως προκύψουν στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών συνταξιούχων της Τραπέζης και να οριστικοποιηθεί το σχετικό προσχέδιο των όρων, των διαδικασιών και των
εφαρμογών.
Συνάδελφοι, θα σας ενημερώσουμε για κάθε νεώτερη εξέλιξη, από την επικείμενη
νέα συνάντηση που θα έχουμε άμεσα με την Διοίκηση της Alpha Bank, στην οποία
ελπίζουμε να έχουμε ουσιαστικά μέτρα ρύθμισης των δανείων των συνταξιούχων.

Συζητήθηκαν στο ΣτΕ οι 23 προσφυγές
για την ακύρωση του συνταξιοκτόνου
Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).
Μαζική και αγωνιστική η συγκέντρωση
των Συνταξιούχων στις 6/10/2017 μπροστά
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ενεργοποιήθηκε το νέο ομαδικό ασφαλιστήριο
με την ΑΧΑ για αποχωρήσαντες συνταξιούχους
από το 2014 και μετά. Σελ. 2

-Επιστροφή εισφορών ασθενείας
στους συνταξιούχους.
-Μειώσεις έως 60% σε όσους
συνταξιούχους εργάζονται!

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Εξελίξεις – πρωτοβουλίες – προοπτικές
για την Επικουρική μας Σύνταξη.

-Αίτημα νέας τελικής συνάντησης με τον Υφυπουργό Εργασίας για ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΑΕΠ. -Ενημέρωση και πρωτοβουλίες των πολιτικών κομμάτων.
–Να πάρει θέση για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ η απούσα ΟΤΟΕ.
Σελ. 3

Σελ. 5

Νέα εγκύκλιος της ALPHA BANK για την ομαδική
ασφαλιστική κάλυψη των συνταξιούχων (πριν το 2014)
με την εταιρεία AXA Ασφαλιστική.

Σελ. 6

-Απέλυσε την Γραμματέα του, ο Εργοδότης
« Συνδικαλιστής » κ. Νίκος Αλεξόπουλος
-Διεγράφη από την ΟΤΟΕ ο ΣΥΙΛΤΕ
-Δημιουργία Πολιτιστικής
Επιτροπής Συλλόγου
-Έκδοση Πολιτιστικού Περιοδικού

-Tα Προεδρεία των Συλλόγων Συνταξιούχων Μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, έξω από την
Βουλή των Ελλήνων, μετά την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων (Ν.Δ. ,
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) για την επικουρική σύνταξη των 50 ευρώ το μήνα.

Σελ. 5

« διαδρομές »

Σελ. 4

Σελ. 3
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Ενεργοποιήθηκε το νέο ομαδικό ασφαλιστήριο
με την ΑΧΑ για αποχωρήσαντες συνταξιούχους
από το 2014 και μετά.

Συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος
αριθμός συμμετοχών συνταξιούχων
που αποχώρησαν από το 2014 και
μετά.

Συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και ενεργοποιήθηκε
από την ΑΧΑ Ασφαλιστική το νέο μεγάλο, οικονομικό και σίγουρο ΟΜΑΔΙΚΟ
Νοσοκομειακό Πρόγραμμα για την κάλυψη των συναδέλφων – συνταξιούχων
που αποχώρησαν το 2014.
•

Η έναρξη του Ομαδικού Προγράμματος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017.

•

Αυτό ισχύει για όσες αιτήσεις είχαν συμπληρωθεί και σταλεί μέχρι και τις
30 Σεπτεμβρίου 2017.

•

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Οκτωβρίου 2017 η ενεργοποίηση του Ομαδικού Συμβολαίου θα ξεκινάει την 1η κάθε επόμενου
μήνα.

(Δηλαδή οι αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου
θα έχουν ημερομηνία έναρξης στην ασφάλιση από 1η Δεκεμβρίου 2017)
•

Προϋπόθεση για την ένταξη κάθε ασφαλισμένου είναι η πλήρης συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης και η τήρηση των όρων ένταξης.

•

Σχετικά με την διαδικασία είσπραξης των ασφαλίστρων η πάγια εντολή
θα ενεργοποιείται την 30η ή την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, για το
μήνα που τρέχει.

Σημείωση: Για τις αιτήσεις οι οποίες είναι σήμερα σε εκκρεμότητα οι ασφαλισμένοι θα έχουν ημερομηνία ένταξης στην ασφάλιση την 1η Οκτωβρίου 2017 και τα
ασφάλιστρα θα εξοφληθούν την 30η Οκτωβρίου 2017.
Το μικτό μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε 39 ευρώ για τον κυρίως ασφαλισμένο και
29 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
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ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΛΤΕ
ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Συνάδελφοι.
Παρά τον λυσσαλέο αγώνα της «Ιονικής Ενότητας» σε βάρος των Παλαιμάχων Συνταξιούχων Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και του σδ. Ιωάννη Βέργου, εσείς
αναγνωρίσατε έμπρακτα την πολυετή προσφορά τους, υπέρ του Συλλόγου μας,
με την ψήφο εμπιστοσύνη που τους δώσατε πρόσφατα στις εκλογές του Συλλόγου στις 12-6-2017 έως 15-6-2017 (η οποία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη εάν δεν
υπήρχε υποψήφιος με το ίδιο επώνυμο (Ι. ΒΕΡΓΟΣ) στο ψηφοδέλτιο «Συνταξιούχοι Ιονικής Τράπεζας».
Όμως, η «Ιονική Ενότητα» συνεχίζει τα πικρόχολα σχόλια στο υπ’ αριθ. 60 φύλλο, Μαΐου-Ιουνίου 2017 της Συλλογικής Ενημέρωσης (που σας απεστάλη αρχές
Οκτωβρίου 2017), αναμασώντας τις αβάσιμες κατηγορίες της, παρόλο που αυτές έχουν ήδη έμπρακτα αξιολογηθεί και απορριφθεί από εσάς (τρανή ένδειξη ότι
δεν ξέρει να «χάνει»)! Και όχι μόνο: Αποδεικνύεται για πολλοστή φορά και η έλλειψη μνήμης που την διακρίνει (την «Ιονική Ενότητα»). Ο σδ. Ιωάννης Βέργος
δεν βρίσκεται στην Διοίκηση του Συλλόγου μας από το 2011, αλλά από το 1999
και η προσφορά του τον φέρνει από το 2001 πάντα πρώτο Διοικητικό Σύμβουλο
και Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014.
Θα συνεχίσουν οι «Παλαίμαχοι Συνταξιούχοι ΙΛΤΕ» να στηρίζουν τα εκλεγέντα
μέλη των «Συνταξιούχων Ιονικής» στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου, έχοντας την πλειοψηφία (με ψήφους 137+562=699), όπως και
στο παρελθόν, ώστε να συνεχιστούν οι δραστηριότητες που άρχισαν ήδη κατά
την προηγούμενη θητεία (2014-2017) και ας ενοχλείται η «Ιονική Ενότητα», η
ηττημένη των εκλογών.
Συνάδελφοι,
Να γνωρίζετε ότι οι «Παλαίμαχοι Συνταξιούχοι ΙΛΤΕ» δεν θα ξανασχοληθούμε με την «Ιονική Ενότητα», προσδίδοντας αξία στα κακόβουλα φληναφήματά της.

Ο πίνακας παροχών του συμβολαίου και οι εξαιρέσεις είναι στην διάθεση των
ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα: www.sab.gr/politistikosalpha

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ

•

Γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο facebook

Απεβίωσε την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 84
ετών ο συνάδελφος-συνταξιούχος Δημήτρης Ζηνωνίδης.

•

Απεβίωσε την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 στη Λάρισα σε ηλικία 73 ετών,
ο συνάδελφος-συνταξιούχος Αντώνης Τρικαλιώτης.

•

Απεβίωσε την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 σε ηλικία 70 ετών στην Στυλίδα
Φθιώτιδας, ο συνάδελφος-συνταξιούχος Γιάννης Χατζηστυλιανός που
υπηρέτησε στο Κατάστημα Ιονικής Λαμίας.

•

Απεβίωσε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 σε ηλικία 74 ετών στον Πύργο
Κύμης Ευβοίας ο συνάδελφος-συνταξιούχος Γιάννης Φρίγγης που
υπηρέτησε στην Τεχνική Υπηρεσία της Ιονικής.

•

Απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου 2017 σε ηλικία 66 ετών, ο συνταξιούχος
συνάδελφος Δημήτρης Τσιφτής και η εξόδιος ακολουθία έγινε στη Γκούρα
Κορινθίας.

•

Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 71 ετών, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
2017 ο συνάδελφος συνταξιούχος Χρήστος Ταμβάκης.

•

Απεβίωσε στη Λευκάδα σε ηλικία 86 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
από το 1985, Κωνσταντίνος Καλυβιώτης.

•

Απεβίωσε στις 25 Οκτωβρίου 2017 στον Πειραιά σε ηλικία 57 ετών, η
συνάδελφος συνταξιούχος Ελισάβετ Λαλαράκη

Με κοινή αναφορά την επί δεκαετίες υπηρεσία μας στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 330
συνάδελφοι-συνταξιούχοι συμμετέχουν στο
ηλεκτρονικό μετερίζι της άμεσης πληροφόρησης, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης και της επικοινωνίας. Γίνετε
και εσείς μέλη της ομάδας μας «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», στο
facebook.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ-ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

www.syntaxilte.gr

Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. Αναμένουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας για την
άρτια, ολοκληρωμένη και εύχρηστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας για τα θέματα των συντάξεων, της υγείας, των δανείων, του εφάπαξ, του πολιτισμού
και άλλων θεματικών ενοτήτων. Ήδη η έγκυρη ιστοσελίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ «www.syntaxilte.gr» ξεπέρασε τους 145.000 μοναδικούς
επισκέπτες και σας ευχαριστούμε.

Ευχαριστήρια επιστολή συναδέλφου
προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος Αθήνα
24 Ιουλίου 2017
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Επιθυμώ να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εσάς προσωπικά και ιδιαιτέρως την Γενική Γραμματέα κ. Αθηνά Καραδελή, για το εξαιρετικό της
ενδιαφέρον σε πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου επέδειξε ανθρώπινη συμπεριφορά και επικοινωνούσε καθημερινά επί
10ήμερο με τους οικείους μου.
Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς και στους συνεργάτες σας, εύχομαι από καρδιάς υγεία και
οικογενειακή ευτυχία.
Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Μουστακάτος
Συνάδελφος συνταξιούχος ΙΛΤΕ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στις οικογένειές τους και εύχεται καλό παράδεισο.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ.

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 16ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38,
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765
FAX:210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr
web site:www. syntaxilte.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
webtypo 215 5014244 Σειρήνων 78
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Εξελίξεις – πρωτοβουλίες – προοπτικέςγια την Επικουρική μας Σύνταξη
Α) -Αίτημα νέας τελικής συνάντησης με τον Υφυπουργό
Εργασίας για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Με κοινή επιστολή (29.9.2017) –ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – που υπογράφεται
από τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ΙΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Αναστ. Πετρόπουλο εκφράζεται η αγωνία και η αγανάκτηση των
μελών μας για την ουσιαστική κατάργηση της Επικουρικής μας σύνταξης. Τονίζεται με έμφαση ότι είμαστε σε αναμονή συνάντησης μαζί του, ύστερα από την
εξευτελιστική καταβολή 47,5 ευρώ το μήνα που επέβαλε παράνομα σε 4.500 συνταξιούχους μας, το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από 1ης Ιουλίου 2017. Η συνάντηση
με τον Υφυπουργό είναι σε αναμονή από επιστολή μας 03.07.2017 και επίδοσης
ψηφίσματος 06.07.2017. Το επιχείρημα του Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ότι οι έχοντες λάβει
σύνταξη επί επτά (7) έτη, έχουν καταναλώσει τις ονομαστικές τους εισφορές και
θα πιστώνονται με 50 ευρώ το μήνα, είναι τερατώδες, παράνομο, απάνθρωπο
και πρωτοφανές. Στην επείγουσα επιστολή μας τέλος προς τον Υφυπουργό αναφέρεται ότι: «Επιμένουμε σε άμεση συνάντηση μαζί σας, ζητώντας να δώσετε
επιτέλους στο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «τίμια λύση» που μας είχατε πει, λαμβάνοντας
υπόψη ότι: *Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις Τράπεζες με τον ν. 3371/2005 δεν
ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αλλά στο ΕΤΕΑΕΠ. * Το ύψος των συντάξεων για την
πλειοψηφία των 6.500 συνταξιούχων (2/3) είναι ήδη κατώτερες εκείνων που καταβάλλει το ΕΤΕΑΕΠ. * Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους την
31.5.2016 είναι 07:1 και συνεχώς θα γίνεται δυσμενέστερη. * Για τους παραπάνω
λόγους, υπενθυμίζουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ότι η πάγια θέση
των Συλλόγων μας είναι η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Β) -Ενημέρωση και πρωτοβουλίες
των πολιτικών κομμάτων.
Ο Σύλλογός μας μαζί με τα άλλα Προεδρεία των Συλλόγων Μελών του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, επισκέφθηκαν και ενημέρωσαν στην Βουλή των Ελλήνων και στα πολιτικά
τους γραφεία τους αρμόδιους για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, βουλευτές
των Πολιτικών Κομμάτων Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και Κ.Κ.Ε. Ζητήσαμε από τα κόμματα και

έγινε αποδεκτό να καταθέσουν επίκαιρες ερωτήσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ζητώντας:
• Την άμεση αποκατάσταση της καταβολής των Επικουρικών συντάξεων,
χωρίς κατηγοριοποίηση των συνταξιούχων σε «πράσινους» και «κόκκινους».
•

Την αποτροπή της επικείμενης διάλυσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με την δημιουργία ατομικών μερίδων για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους.

•

Να ενταχθεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ με ύψος επικουρικών συντάξεων, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης στον Κύριο Φορέα.
Γ) –Να πάρει θέση για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ η απούσα ΟΤΟΕ.

Ταυτόχρονα οι 4 Σύλλογοι Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK, επιδώσαμε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, στην οποία ζητήσαμε να παρέμβει η ΟΤΟΕ
στον αρμόδιο Υφυπουργό και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη αντιμετώπιση του
θέματος, για να μην παραβιαστεί το καταστατικό και νομικό μας δικαίωμα σε αξιοπρεπή σύνταξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Απέλυσε τη Γραμματέα του ΣΥΙΛΤΕ
ο Εργοδότης «Συνδικαλιστής» κ. Νίκος Αλεξόπουλος!
Κατόπιν της γνωστοποίησης μέσω e mail και ανακοίνωσης από το Σύλλογο Εργαζομένων Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Ο.Ε.) προς το Σύλλογό μας του
θέματος της απόλυσης της κας Χατζηστυλιανού Γερασιμούλας (Μέμης) εκ μέρους του
εργοδότη της, ήτοι του «Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων από
την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος» (Σ.Υ.Ι.Λ.Τ.Ε.) με Πρόεδρο τον κ. Νίκο Αλεξόπουλο, καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πρακτική αδικαιολόγητης βλαπτικής εργασιακής μεταβολής ή καταχρηστικής και παράνομης απόλυσης, πόσο
μάλλον όταν αυτή η πρακτική προέρχεται από ένα συνδικαλιστικό σωματείο (ΣΥΙΛΤΕ),

Προς τον Σύλλογον Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής
Κύριοι συνάδελφοι
Ευχαρίστως σας πληροφορώ ότι την 13ην
Νοεμβρίου ε.ε. ημέραν Δευτέραν και ώρα
7 μ.μ. θα λάβη χώραν στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Οδός Βασ. Σοφίας
και Ρηγίλλης – Σταθμός ΜΕΤΡΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») και στην αίθουσα Αμφιθεάτρου,
η παρουσίασις του νέου μου πεζογραφήματος, με τίτλο «Η Αρλέττα και οι δυο ζωές
της».
Παρακαλώ όπως τούτο ανακοινωθεί στην
εφημερίδα του Συλλόγου μας και στο φύλλο που θα εκδοθεί πριν την ημερομηνία της εκδηλώσεως, προκειμένου να λάβουν γνώσιν όλοι οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι παρακαλούνται να την τιμήσουν, εφ’
όσον, βεβαίως, το επιθυμούν.
Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως θα αναφέρεται στην πρόσκληση την
οποίαν θα λάβετε εν καιρώ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων, σας απευθύνω τους πλέον θερμούς συναδελφικούς μου χαιρετισμούς.
Σπύρος Μουσούρης Συνταξιούχος ΙΛΤΕ

το οποίο υποτίθεται ότι προασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όλοι γνωρίζουν
τις οικονομικές δυνατότητες του ΣΥΙΛΤΕ (όλα τα έξοδά του καλύπτονται παγίως από την
Ιονική Ενότητα) και το γεγονός ότι οι δικαιολογίες που προέβαλε για την απόλυση «ότι
δεν έχει χρήματα», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ντροπή και μόνο ντροπή, είναι οι λέξεις που ταιριάζουν στους εμπνευστές της απόλυσης της υπαλλήλου, τον Πρόεδρο του ΣΥΙΛΤΕ Ν. Αλεξόπουλο και τον Πρόεδρο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Σ. Φιλιππόπουλο, που προσέτρεξε με την ακολουθία του στα δικαστήρια για συμπαράσταση του πρώτου και τάχθηκε εν τοις πράγμασι υπέρ της αναίτιας
απόλυσης της υπαλλήλου που εργαζόταν επί 17 έτη στην Ευπόλιδος 8 !
Υ.Γ. Η απολυθείσα γραμματέας του ΣΥΙΛΤΕ κα Χατζηστυλιανού είναι διαζευγμένη μητέρα με γιο φοιτητή στην Πάτρα, κόρη
συνταξιούχου-συναδέλφου της Ιονικής και φυσικά προσέφυγε
στην δικαιοσύνη.
ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ Ο ΣΥΙΛΤΕ ΜΕ
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ
18/7/2017 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Συνάδελφοι,
Το Πολυϊατρείο του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK στην Αθήνα
σε συνεργασία με το Σύλλογο μας οργανώνει εμβολιασμό ενήλικων
μελών με:
•
•

Εμβόλιο Γρίπης (VAXIGRIP)
Μικτό Εμβόλιο Ιλαράς –

Ερυθράς

–

Παρωτίτιδας

(MMR)

Η συμμετοχή των μελών ανέρχεται στα 5€ για τη συνταγογράφηση του
εμβολίου.
Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται από φαρμακοποιό συνεργάτη, εντός
του Πολυϊατρείου Αθηνών.
Για κλείσιμο ραντεβού να απευθύνεστε
στο τηλέφωνο του Πολυϊατρείου 2105201800
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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Συζητήθηκαν στο ΣτΕ οι 23 προσφυγές για την ακύρωση
του συνταξιοκτόνου Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)
-Μαζική και αγωνιστική η συγκέντρωση των Συνταξιούχων
μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Με πάθος και αγωνιστικότητα οι συνταξιούχοι από 23 κλάδους που προσέφυγαν
στο ΣτΕ, συγκεντρώθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα και απέκλεισαν επί
4ωρο την οδό Πανεπιστημίου, μπροστά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα
κρίνει την συνταγματικότητα του Ν.4387/2016 που εξαθλιώνει τις συντάξεις μας. Οι
διαδηλωτές διατράνωσαν τη θέλησή τους για συνέχιση του αγώνα σε πολιτικό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Επί 3 ώρες η ολομέλεια του ΣτΕ καθυστερούσε
την έναρξη της διαδικασίας με διάφορα κωλύματα και τελικά συζήτησε τις 23 υποθέσεις κατά του Νόμου Κατρούγκαλου. Στο χώρο της συγκέντρωσης παραβρέθηκαν
αρκετοί συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας και των άλλων Συλλόγων Τραπεζικών
Συνταξιούχων. Οι συγκεντρωμένοι στη συνέχεια απέκλεισαν την οδό Σταδίου 29
και το Υπουργείο Εργασίας, ενώ αντιπροσωπεία τους συνάντησε τον Υφυπουργό
Τ. Πετρόπουλο και του εξέθεσαν την κάθετη αντίθεσή τους για τον εξευτελισμό των
Συντάξεων και το Νόμο Κατρούγκαλου.
Οι δικηγόροι μας ζήτησαν να ακυρωθεί ως αντίθετος στο Σύνταγμα, καθώς
υποστηρίζουν ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος παραβιάζει σωρεία διατάξεων του
Συντάγματος, όπως και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του κράτους
προς τους πολίτες, κ.λπ. Επισημάνθηκε ακόμη η ανυπαρξία των προβλεπομένων αναλογιστικών κ.λπ. μελετών, από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έδωσε περιθώριο
στους συνηγόρους να καταθέσουν τα υπομνήματά τους μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017,
ενώ η απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση του άθλιου-απάνθρωπου-συνταξιοκτόνου
Ν.4387/2016, αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018.

Επί 4 ώρες οι διαδηλωτές συνταξιούχοι «πολιόρκησαν» το Συμβούλιο της
Επικρατείας και το Υπουργείο Εργασίας για την ακύρωση του Ν.4387/2017.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «διαδρομές»
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος,
στη συνεδρίασή του της 14/09/2017 και με βάση του Άρθρο 10 παρ. 6 του Καταστατικού του, αποφάσισε την δημιουργία Πολιτιστικής Επιτροπής του ΣΣΙΛΤΕ και καλεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους
από την Αθήνα και την Περιφέρεια να δηλώσουν συμμετοχή.
– Το έργο της Πολιτιστικής Επιτροπής θα είναι εισηγητικού χαρακτήρα προς το Δ.Σ. για πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικό
έντυπο, ημερίδες, εκδρομές, παραστάσεις, αιμοδοσία και άλλα
συναφή θέματα αρμοδιότητάς της.
Στείλτε τη συνεργασία σας για το νέο πολιτιστικό περιοδικό του Συλλόγου
«διαδρομές».
Στα πλαίσια της νέας αυτοτελούς έκδοσης Πολιτιστικού Περιοδικού του Συλλόγου,
οι συνάδελφοι μπορούν να στείλουν άμεσα στο τις συνεργασίες τους για δημοσίευση: στο e-mail info@syntaxilte.gr, ταχυδρομικά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ και αυτοπροσώπως
στα γραφεία του ΣΣΙΛΤΕ, τηλ. 210 3615765.
Η Πολιτιστική έκδοση του Συλλόγου μας «διαδρομές» θα γράφεται αποκλειστικά
από τους συναδέλφους -συνταξιούχους και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα λογοτεχνικά σας κείμενα, ποίηση, παράδοση, λαογραφία, ήθη και έθιμα, φωτογραφία, ζωγραφική, μουσική, χορό, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έκδοση βιβλίων, άθληση
και κάθε άλλη πολιτιστική δραστηριότητα και έκφρασή σας.

ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ

Eurobank: Πώληση «κόκκινων» δανείων
ύψους 1,5 δισ. Ευρώ σε fund αντί 45 εκατ. ευρώ !
Η Eurobank πούλησε στην Intrum κόκκινα δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ
...Και εισέπραξε 45 εκατ. ευρώ - «Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που ολοκληρώνουµε σήµερα αυτή τη συµφωνία» δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank
για την πώληση του πακέτου των µη εξυπηρετούµενων
καταναλωτικών δανείων στην Intrum Justitia AB
«Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που ολοκληρώνουµε σήµερα αυτή τη συµφωνία» δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank για την πώληση του
πακέτου των µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών
!!! Το τίµηµα ανέρχεται περίπου σε 3% σε όρους συνολικού οφειλόµενου κεφαλαίου. Με απλά λόγια, για κάθε 100 ευρώ μη εξυπηρετούμενου καταναλωτικού δανείου, η Eurobank θα εισπράξει από την Intrum 3 ευρώ! Ή, αν προτιμάτε, για κάθε ευρώ κόκκινων δανείων το αντίτιμο είναι τρία λεπτά! Δηλαδή,
για το σύνολο των μεταβιβασθέντων δανείων συνολικού ύψους 1,5 δισ.ευρώ,
η Eurobank θα εισπράξει το... κολοσσιαίο ποσό των 45 εκατ. ευρώ!!!
Γιατί δεν... έκανε αυτό που έγινε στην Κύπρο, που δόθηκε η δυνατότητα στον
δανειολήπτη -που σήμερα, λόγω της κρίσης, υποφέρει- να διαλέξει ανάμεσα στο
fund και την αποπληρωμή του δανείου από τον ίδιο, με άλλους όρους; Όσον αφορά βέβαια τον Υπουργό Οικονομικών και την Κυβέρνηση συνολικά, «άκρα του τάφου σιγή» για την σκανδαλώδη εκχώρηση του 1,5 δις στο σουηδικό fund. Αλήθεια
γιατί ξεχάστηκε το σύνθημα-προμετωπίδα, «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη;”

Παρακράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης
6% και στους αποβιώσαντες συνταξιούχους μας!!!

Ο Πρόεδρος του ΣΣΙΛΤΕ Γιώργος Κολλάτος, έκανε τις απαραίτητες δηλώσεις
στα τηλεοπτικά μέσα, για την εξευτελιστική επικουρική σύνταξη των 47,54 ευρώ
το μήνα.

Δυναμικό ήταν το παρόν από τις χήρες των συνταξιούχων, που ο Νόμος
Κατρούγκαλου καταργεί την καταβολή της σύνταξης του αποβιώσαντος.

Με την υπ΄αρίθ. 31/16.9.2016 Εγκύκλιο
Ι.Κ.Α. «Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων από 1/7/2016»,
καθορίστηκε σε ποσοστό 6% (από 4% που
παρακρατούσαν στο παρελθόν) η εισφορά
μας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η νέα εισφορά
υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου
ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν
τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (που μέχρι τις
30/6/2016 παράνομα παρακρατούσαν και
πρέπει να μας επιστρέψουν).
Πέρα όμως από την αύξηση της παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ από 4% σε 6%,
το εξωφρενικό που περιγράφεται στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο του ΙΚΑ, είναι η
επιβολή 6% κράτησης ασθενείας και στους συναδέλφους μας συνταξιούχους που
έφυγαν από την ζωή! Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η Εγκύκλιος: «Ειδικότερα, ορίζεται
ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μιας κύριων συντάξεων στο ίδιο
πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπολογίζεται στο
άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας».
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι χήρες και οι χήροι συνάδελφοι που εισπράττουν την
σύνταξη του/της συζύγου που έφυγε από τη ζωή, εισπράττουν 50 με 60 ευρώ
λιγότερα, ανάλογα με τη σύνταξη. Προφανώς ο μακαρίτης θα επισκεφθεί τον ιατρό
«Άγιο Πέτρο», θα νοσηλευθεί στο νοσοκομείο «Αρχάγγελος Γαβριήλ», θα κάνει
εξετάσεις αναπνευστικού στο διαγνωστικό κέντρο «Έβδομος Ουρανός»…. και θα
επιβαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. !!!
Ντροπή και αίσχος για τους νομοθέτες
και αυτούς που ψήφισαν το Νόμο!!!

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

5

Επιστροφή εισφορών ασθενείας στους Συνταξιούχους μας
-Θα επιστραφούν από τον Ιανουάριο του 2018, οι παράνομα παρακρατηθείσες εισφορές ασθενείας των Συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου
της 13.09.2017 του Υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, που εξέδωσε μετά την
συνάντησή του με Οργανώσεις Συνταξιούχων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 13.09.2017
Δελτίο Τύπου
Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,   Τάσος Πετρόπουλος, κατά τη σημερινή συνάντηση με αντιπροσωπεία συνταξιούχων, επανέλαβε τη δημόσια δέσμευσή
του ότι θα επιστραφούν τα επιπλέον ποσά
που παρακρατήθηκαν ως εισφορά υπέρ ασθενείας από 1/1/2012 έως και
30/6/2016, επί πλασματικών και όχι επί των πράγματι καταβαλλομένων συντάξεων.
Με διάταξη του ν.4387/2016 (άρθρο 44) αποκαταστάθηκε ο τρόπος παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας για το παραπάνω χρονικό διάστημα και ως
βάση υπολογισμού της κράτησης προσδιορίστηκε το μεικτό ποσό της σύνταξης, αφού όμως αφαιρεθούν οι μνημονιακές περικοπές των νόμων 4024/2011,
4051/2011 και 4093/2012. Ο επανυπολογισμός της εισφοράς των συνταξιούχων υπέρ ασθενείας σε είδος θα αφορά συντάξεις με ημερομηνία έκδοσης
έως και 30/6/2016. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αφού επαληθεύσουν τα
ποσοστά και τη βάση υπολογισμού, θα επιστρέψουν   τη θετική διαφορά στους
δικαιούχους- συνταξιούχους.
-Η Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Στέλλα Βρακά εξ άλλου, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι «δεν χρειάζεται καμία νομική ή διοικητική
ενέργεια για την επιστροφή των αναδρομικών από τον κλάδο υγείας. Ήδη σχεδιάζεται πλάνο επιστροφής των χρημάτων αυτών, από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Δεν

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 το Εκλογοαπολογιστικό
Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας-ΟΣΤΟΕ
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 29424/14.06.2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΟΣΤΟΕ, η διεξαγωγή του
36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με
τη λήξη της θητείας του, στις 14
Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο
ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα. Την επομένη ημέρα -15 Νοεμβρίου 2017- στα γραφεία της ΟΣΤΟΕ-Πανεπιστημίου 34
θα εκλεγεί η νέα Διοίκηση της Ομοσπονδίας των Συνταξιουχικών Τραπεζικών
Οργανώσεων Ελλάδος.

Απεργία και συγκέντρωση
εργαζόμενων-συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας
για την κατάργηση του Λογαριασμού Επικούρησης.

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας μαζί με την ΟΣΤΟΕ και τα Προεδρεία των
Συλλόγων Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση των συναδέλφων της Εθνικής στις 21/9/2017, για την απόκρουση της
κατάργησης του Λογαριασμού Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ) και την υποβάθμιση του
Ταμείου Υγείας (ΤΥΠΕΤ).
Η Διοίκηση της Εθνικής με έγγραφό της πληροφόρησε τους 16.000 συνταξιούχους και τους 9.000 εργαζόμενους ασφαλισμένους, ότι από 1ης Νοεμβρίου 2017
παύει η χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ που ιδρύθηκε το 1949 και του ΤΥΠΕΤ.
Σύλλογος Συνταξιούχων
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας

χρειάζονται αγωγές, ούτε αίτηση ούτε τίποτα. Η Πολιτεία το έχει ήδη αναγνωρίσει, το
υπουργείο εγγράφως αναγνώρισε την αδικία και έχει δεσμευτεί ότι θα επιστραφεί».
- Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ κ. Τσακίρης τέλος σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ότι
«θα επιστραφούν στους συνταξιούχους όλες οι εισφορές υγείας που κακώς παρακρατήθηκαν και μέχρι το τελευταίο σεντ. Αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου και
του ΕΦΚΑ».
Συνάδελφοι. Με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ αρ. 31/16.9.2016 καθορίστηκε νέος τρόπος
και ποσοστό παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πιο συγκεκριμένα: « Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας των συνταξιούχων, καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται
επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν οι μνημονιακές
περικοπές των σχετικών νόμων».
Οι συνολικές υπέρ των συνταξιούχων διαφορές των 54 μηνών (από 1/1/2012 έως
και 30/6/2016) που παρανόμως μας παρακρατήθηκαν πρέπει να επιστραφούν σε
1.000.000 και πλέον συνταξιούχους (και των Τραπεζών).

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

Με το Αριθμ. Πρωτ. 1368091/17.10.2017 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του ΕΦΚΑ
προς όλες τις περιφερειακές του δομές, ζητείται να απαντήσουν έως 20.10.2017
για τα ποσά τα οποία αφορούν την εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης,
προκειμένου αυτά να αποδοθούν στους συνταξιούχους, με τις συντάξεις του
Δεκεμβρίου 2017 (που θα καταβληθούν στις 29/11/2017).

Μειώσεις έως 60% σε όσους συνταξιούχους εργάζονται!
«Κόφτης» στους εργαζόμενους συνταξιούχους με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (19/09/2017).

Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, με την
οποία δίνει διευκρινίσεις για την
«Εφαρμογή
των
διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.
4387/2016
περί
απασχόλησης συνταξιούχων λόγω
γήρατος.»
Οι δύο βασικές
κατηγορίες συνταξιούχων που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς και θα υποστούν μείωση της τάξης του 60%, είναι
όσοι καταστούν συνταξιούχοι από τις 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία ανάληψης της εργασίας ή δραστηριότητάς τους, αλλά και όσοι είχαν
συνταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη του νόμου Κατρούγκαλου (πριν τις 13/5/2016)
αλλά ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα από τις 13/5/2016 και μετά.
Όπως διευκρινίζει η διοίκηση του ΕΦΚΑ , στο νέο καθεστώς εμπίπτουν μόνο
συνταξιούχοι γήρατος, ενώ εξαιρούνται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και λόγω
θανάτου (συντάξεις χηρείας)
Η μείωση της σύνταξης κατά 60% προβλέπεται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους των φορέων, ταμείων κλάδων ή λογαριασμών που εντάχθηκαν στον
ΕΦΚΑ (όπως το ΤΑΠΙΛΤ) , τους συνταξιούχους του Δημοσίου, αιρετά όργανα
ΟΤΑ, Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, μέλη οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και το πάσης φύσεως προσωπικό
των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
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Νέα εγκύκλιος της ALPHA BANK για την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη
συνταξιούχων (πριν το 2014) με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική.
Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την νέα Εγκύκλιο Αριθ.
51/01-09-2017, με Θέμα-Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη
Προσωπικού με την εταιρία ΑΧΑ Ασφαλιστική, την οποία
εξέδωσε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ALPHA
BANK για ενημέρωση των μελών μας. Με την παρούσα Εγκύκλιο περιγράφονται
νέες διαδικασίες ως προς την αποζημίωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης των
συνταξιούχων που αποχώρησαν μέχρι 31/12/2013.
Για περισσότερες διευκρινίσεις στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας
210 3615765 και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού-Αμοιβές
και Παροχές 210 3265926, 210 3265946.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
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Ομοιοπαθητική ιατρική περίθαλψη

Άρθρο της Dr. Ναταλίας Πριάχινα - Γενική Ιατρός
Η ομοιοπαθητική έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους από την ανακάλυψή της. Έχει πολλούς
οπαδούς σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι απευθύνονται στην ΟΠ σε καθημερινή βάση για χρόνιες
παθήσεις και σε οξείες καταστάσεις. Λόγοι για τους
οποίους οι ασθενείς επιλέγουν την ΟΠ είναι οι εξής:
—τεχνολογικός, αλλά απρόσωπος – χαρακτήρας
της συμβατικής ιατρικής, οι παρενέργειες και τοξικότητα των συμβατικών φαρμάκων, η αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων στα
αντιβιοτικά, το γεγονός ότι με την πάροδο των χρόνων όλο και πληθαίνουν αντί να
μειώνονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα που λαμβάνει ο ασθενής στη συμβατική
θεραπεία.
Με την ολιστική προσέγγιση η ΟΠ αντιμετωπίζει τον κάθε ασθενή ως ολότητα και
όχι σαν μια λίστα από συμπτώματα. Με την ΟΠ θεραπεία ξαναποκτά ο εξασθενημένος οργανισμός την ικανότητα να αυτοθεραπεύεται και αυτοανανεώνεται, αποκτά
την ικανότητα προσαρμογής σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών προκλήσεων,
διατηρώντας την ομοιόστασή του. Η υγεία δεν είναι απλά απουσία ασθένειας ή κάποιων συμπτωμάτων, αλλά η ευεξία και στα τρία επίπεδα του ανθρώπινου οργανισμού —δηλαδή στο σωματικό, στο διανοητικό και στο ψυχικό!
Η ΟΠ θεραπεύει τον ασθενή ουσιαστικά, εκ των έσω και δεν καταπιέζει απλά τα
συμπτώματα. Χρησιμοποιεί φυσικά φάρμακα τα οποία θεραπεύουν τον οργανισμό
ως ολότητα και δεν χρειάζεται να χορηγούνται ξεχωριστά φάρμακα για κάθε ένα
πάσχον μέρος του οργανισμού. Οι ασθενείς πολύ συχνά αναφέρουν βελτίωση όσον
αφορά την ενεργητικότητα, την διάθεση, τον ύπνο και την πέψη, όπως και την εξάλειψη άλλων συμπτλωμάτων που φαινομενικά δεν σχετίζονται με την αιτία για την
οποία απευθύνθηκαν στην ΟΠ.
Η ΟΠ επινοήθηκε από τον Γερμανό γιατρό Σαμουήλ Χάνεμανν και από τότε έχει
εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη επιστήμη διάγνωσής και θεραπείας. Βασίζεται στο νόμο
«τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια». Ο νόμος αυτός αναγνωρίστηκε από την αρχαιότητα από τον Ιπποκράτη και άλλους γιατρούς και φιλοσόφους, αλλά ο Χανεμανν
κατάφερε και τον έθεσε ως βάση ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού συστήματος.
Στην ουσία, η ΟΠ εξετάζει τις ξεχωριστές αντιδράσεις και τα συμπτώματα που αναπτύσσουν τα άτομα εξαιτίας των περιβαλλοντικών και στρεσογόνων παραγόντων.

Συγχαρητήρια για το περίσσευμα ανθρωπιάς των συναδέλφων!

Υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται άμεσα στο κάλεσμα ανθρωπιστικής βοήθειας και θα ήθελα να σας τους περιγράψω. Δεν είναι πλούσιοι στην τσέπη, είναι πλούσιοι στην καρδιά. Δεν ξέρουν να λένε μεγάλα λόγια, ξέρουν να κάνουν μια μεγάλη αγκαλιά. Έχουν κι αυτοί τα δικά
τους προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα , όμως από το περίσσευμα ή
από το υστέρημά τους βοηθούν ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς είναι άνεργοι χρόνια και μεγαλώνουν και παιδιά.
Εκτιμώ αφάνταστα την χειρονομία τους και υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής
τους. Τόση κοινωνική ευαισθησία σπανίζει στις μέρες μας αλλά συγχρόνως αποτελεί λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Εύχομαι η Παναγία να προστατεύει αυτούς
και τις οικογένειές τους και να τους χαρίζει υγεία και καθημερινή χαρά και ευτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ πολύ Κυριάκο, Δανάη , Ελένη και Αθηνά !!!!!!
Νίνα Μπουρλή.
Είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιους συναδέλφους όπως τον Κυριάκο και την
Δανάη Λάου από την Ρόδο , την Ελένη Μαλαμίδου από την Θεσσαλονίκη και την
Αθηνά Καραδελή από την Αθήνα. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από
τα βάθη της ψυχής μου για την ευγενική και αξιέπαινη πράξη τους.
Εκτιμώ αφάνταστα την χειρονομία τους και υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής τους. Τόση κοινωνική ευαισθησία σπανίζει στις μέρες μας αλλά συγχρόνως
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση.
Εύχομαι η Παναγία να προστατεύει αυτούς και τις οικογένειές τους και να τους
χαρίζει υγεία και καθημερινή χαρά και ευτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ-πολύ Κυριάκο, Δανάη , Ελένη και Αθηνά !!!!!!
Νίνα Μπουρλή-Καστοριά

Η επιτυχημένη ΟΠ συνταγογράφηση απαιτεί να είναι όσο το δυνατόν πιο όμοια τα
χαρακτηριστικά του επιλεγμένου φαρμάκου με τα χαρακτηριστικά της ασθένειας του
πάσχοντα. Έτσι, η ΟΠ θεραπεία είναι απολύτως εξατομικευμένη και βασίζεται στην
ολιστική προσέγγιση. Στην επιλογή του φαρμάκου, ιδιαίτερα σε χρόνιες παθήσεις,
συνυπολογίζονται η ιδιοσυγκρασία του ασθενούς, το συναισθηματικό και διανοητικό
του προφίλ, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεσαι σε σωματικά στρες, συναισθηματικές και διανοητικές προκλήσεις στη ζωή του, η προσωπικότητά και η ψυχοσύνθεση του, η γενετική προδιάθεση και το οικογενειακό ιστορικό. Απ’ότι φαίνεται η
αντιμετώπιση μεμονωμένων συμπτωμάτων και οργάνων μπορεί να βοηθήσει μόνο
παροδικά, ενώ για την πραγματική ίαση πρέπει να ενισχυθεί γενικότερα ο οργανισμός και το ανοσοποιητικό σύστημα.
Τα ΟΠ φάρμακα βελτιώνουν την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, διεγείροντας
τους μηχανισμούς της αυτορρύθμισης του. Βελτιώνεται το επίπεδο υγείας, μειώνονται οι παθολογικές καταστάσεις και αυξάνεται η αντίσταση σε ασθένειες και λοιμώξεις. Αυτό σημαίνει ότι η θεραπευτική δράση της ΟΠ δεν περιορίζεται σε ορισμένες
μόνο ασθένειες, αλλά δύναται να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπου ασθένεια. Η ομοιοπαθητική μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη θεραπευτική επιλογή σε
αρκετές παθήσεις, αφήνοντας ακριβότερες και πιθανώς πιο τοξικές θεραπείες της
συμβατικής ιατρικής ως δεύτερη επιλογή. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσφέρει θεραπευτικές λύσεις όταν η συμβατική θεραπεία έχει αποτύχει, όταν δεν υπάρχουν
συμβατικές θεραπείες, ή οι θεραπείες αυτές αντενδείκνυται ή είναι ανεκτές από τους
ασθενείς. Στις περισσότερες παθήσεις, η ΟΠ πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή
θεραπείας και όχι την τελευταία λύση. Η ΟΠ σε οξείες καταστάσεις μπορεί να φέρει
άμεσα αποτελέσματα και ίαση, σε χρόνιες παθήσεις μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα που θεωρούνται «αδύνατα» ή «θαύματα» σύμφωνα με τη συμβατική ιατρική.
Οι θεραπευτικές δυνατότητες της ΟΠ εξαρτώνται από την βλάβη που έχει υποστεί ο
οργανισμός, και από το κατά πόσο είναι δυνατή η ανάκαμψη του. Τα αποτελέσματα
της ΟΠ περιορίζονται όταν υπάρχουν χειρουργικές ενδείξεις, γονιδιακές ελλείψεις,
καταστάσεις που έχουν οδηγήσει σε σοβαρές παθολογο-ανατομικές βλάβες. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε ανίατες περιπτώσεις, η ΟΠ είναι δυνατόν να προσφέρει
ανακούφιση των συμπτωμάτων σε μεγάλο βαθμό. Σε κακώσεις και ατυχήματα η ΟΠ
μπορεί να είναι πολύτιμη. Η ΟΠ μπορεί να βοηθήσει και όταν είναι απαραίτητη χειρουργική επέμβαση. Τα ΟΠ φάρμακα μπορούν να δοθούν προ- και μετεγχειρητικά
με στόχο την επιτάχυνση της ανάρρωσης και την αντιμετώπιση των συνεπειών του
άγχους, του σοκ και των αναισθητικών φαρμάκων.
Η ΟΠ είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση που προσφέρει ταχεία ανάρρωση από τις λοιμώξεις χωρίς τις παρενέργειες των αντιβιοτικών. Οι ιώσεις αντιμετωπίζονται πολύ καλά με την ΟΠ. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε ένα μεγάλο
αριθμό παιδικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες νόσοι και καταστάσεις που αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά με την ΟΠ: δερματοπάθειες (ακμή, έκζεμα, ψωρίαση, μυρμηγκιές,
κ.α.), μυοσκελετικοί πόνοι, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, τενοντίτιδα, και ινομυαλγία,
αλλεργίες, συχνές λοιμώξεις, κεφαλαλγίες τάσεις και ημικρανίες, καούρες, γαστρίτιδα, δυσκοιλιότητα, εντερικές παθήσεις, σύνδρομο ευερέθιστού εντέρου, κολίτιδες,
συχνά κρυολογήματα, ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα, βήχας, άσθμα και αναπνευστικές
λοιμώξεις, συναισθηματικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, διαταραχές περιόδου, προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, στειρότητα, εξάψεις, διαταραχές θηλασμού, μαστίτιδα, καρδιακές δυσλειτουργίες, ηπατικές διαταραχές, ίλιγγος, σύνδρομο
Meniere, και πάρα πολλές άλλες παθήσεις και καταστάσεις πέραν των όσων αναφέρθηκαν, στις οποίες είναι αποτελεσματική η ομοιοπαθητική.
Αντίθετα με τα χημικά φάρμακα τα ομοιοπαθητικά δεν είναι τοξικά, είναι ακίνδυνα
και δεν έχουν παρενέργειες. Είναι κατάλληλα για βρέφη, παιδιά και έγκυες γυναίκες.
Η ομοιοπαθητική είναι ιατρική πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς.
Dr. Ναταλία Πριάχινα Γενικός Ιατρός, Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
Τακτικό Μέλος Συλλόγου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Αθηνών.
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΟΔΟΣ: Πανεπιστημίου 44, 4ος όροφος
ΔΕΧΕΤΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 			
10:00-16:00
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ				
10:00-12:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 				
(Το ιατρείο παραμένει κλειστό)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-68-44-662 693-22-46-006

ΑΙΤΗΣΗ για την υποβολή δικαιολογητικών ασθενείας
Προς την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.syntaxilte.gr ή να σας στείλουμε από το ΣΣΙΛΤΕ
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Ιονικές ειδήσεις… σχόλια και αναμνήσεις.

20/11/1981: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Από το φωτογραφικό αρχείο του συνάδελφου Ιωάννη Κουμάντου.
Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: Τσαρούχης Βασίλειος, Οικονόμου Αθανάσιος, Σαραντίδης Αθανάσιος, Μαυρίκος Σταμάτης, Μήλας Γεώργιος, Σταρόπουλος Γεώργιος, Αντωνόπουλος Ευάγγελος, Πετρόπουλος Κώστας, Λουκόπουλος
Αθανάσιος, Κουκουζέλης Νικόλαος, Κουμάντος Ιωάννης, Βεντόυρης Ελευθέριος,
Λαμπράκης Γεώργιος, Καραμητσόπουλος Δημήτριος, Παχή Αφροδίτη, Γκούντα Ερικέτη, Παντελίδης Βύρων, Αντωνίου Κώστας, Σαλαπάτας Χρήστος, Βουρνάς Περικλής, Μακρής Ελευθέριος, Μανουσάκης Κώστας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ λειτουργεί
επί 52 χρόνια συνεχώς (από το 1965) και είναι το μοναδικό μέλος της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών – ΟΣΤΟΕ από το χώρο της Ιονικής.
Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσής του και της εξυπηρέτησης των συνταξιούχων συναδέλφων μας, εξέδωσε την Κάρτα Μέλους για την συμμετοχή σας
στις διαδικασίες του Συλλόγου μας.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο Σύλλογός μας συμφώνησε με την ΑΧΑ Ασφαλιστική και ενεργοποιήθηκε και ήδη ισχύει, νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο και για τους
εκατοντάδες συνάδελφους-συνταξιούχους που αποχώρησαν με Εθελουσία από
το 2014 και μετά.
Επίσης ο ΣΣΙΛΤΕ, για την εξυπηρέτησή σας, υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας
υγείας με το Πολυιατρείο του Συλλόγου Προσωπικού της ALPHA BANK.
Για τους παραπάνω λόγους, σας επισυνάπτουμε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, την οποία μπορείτε να μας προσκομίσετε στα γραφεία του Συλλόγου ή
να μας την αποστείλετε με τους παρακάτω τρόπους:
Α. Ταχυδρομικά: Προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Πανεπιστημίου 38
106 79 ΑΘΗΝΑ
Β. Στο FAX του Συλλόγου: 210 361 4287
Γ. Στο e mail του Συλλόγου: info@syntaxilte.gr
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας αποσταλεί η Κάρτα Μέλους του
Συλλόγου.
Ενημερώνεσθε για όλα τα θέματα της Κύριας, Επικουρικής Σύνταξης και κλάδου Υγείας του Συλλόγου μας από την εφημερίδα μας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΙΟΝΙΚΗΣ», την ιστοσελίδα μας «www.syntaxilte.gr», τα τηλέφωνα του ΣΣΙΛΤΕ
και την ομάδα FACEBOOK: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1959 :
ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΙΛΩΝΟΣ
Στην φωτογραφία εποχής του Υποκαταστήματος Φίλωνος στον Πειραιά, διακρίνεται μέρος του «ευπρεπώς ενδεδυμένου» προσωπικού, τα ξύλινα γκισέ και τα ξύλινα
γραφεία.
Από το φωτογραφικό αρχείο του αείμνηστου συναδέλφου Αθανασίου Αστερίου, ο
οποίος προσελήφθη στην Ιονική στις 20/01/1947 και σύμφωνα με την Επετηρίδα
Προσωπικού του 1976, απεχώρησε με τον Βαθμό του Υποδιευθυντή Α΄.

