ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ
84

3275

ΙΟΥΛΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ - ΧΡΟΝΟΣ 17ος
ΣΣΙΛΤΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ.106 79 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.210 3615765, 210 3640541 - FAX 210 3614287 - www.syntaxilte.gr

ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΤΙΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο

Σύλλογός μας μετά τις
φονικές πυρκαγιές
της 23ης Ιουλίου
2018 στην Ανατολική και
Δυτική Αττική, που είχαν
σαν συνέπεια τους θανάτους
δεκάδων
συνανθρώπων
μας και την καταστροφή
χιλιάδων περιουσιών, επικοινώνησε τηλεφωνικά με όλους τους
συνταξιούχους της Ιονικής που διαμένουν στις πληγείσες περιοχές.
Όλοι οι συνάδελφοί μας είναι καλά στην υγεία τους καθώς και οι
δικοί τους άνθρωποι. Δυστυχώς από τα σπίτια των συναδέλφων, δύο
σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, ενώ άλλα 3 σπίτια έχουν
υποστεί μικρότερες ζημιές.
Ο ΣΣΙΛΤΕ και οι συνάδελφοι θα σταθούν αρωγοί με κάθε μέσον στους
πληγέντες συναδέλφους μας και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί στη
χώρα μας παρόμοια Εθνική Τραγωδία από τις φωτιές.

Μειώσεις συντάξεων…
...παιχνίδι στην πλάτη 2.650.000
συνταξιούχων!

• Με το Νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016) που ψηφίστηκε στις 12/5/2016
θεσμοθετήθηκε ο λεγόμενος επανυπολογισμός (μειώσεις) συντάξεων έως
18% (συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών επιδομάτων) από
1/1/2019.
• Στις 14 Ιουνίου 2018 ψηφίστηκαν εκ νέου από την Βουλή των Ελλήνων
οι μειώσεις των συντάξεων, ως ένα από τα 88 προαπαιτούμενα του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος, προκειμένου για να βγούμε δήθεν από 21
Αυγούστου 2018 από τα μνημόνια.
• Το ΣτΕ την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 με οριακή πλειοψηφία (13 ψήφους
έναντι 12), έκρινε συνταγματικά τα περισσότερα Άρθρα του Νόμου
Κατρούγκαλου και την ίδια ημέρα υπέβαλε την παραίτησή του ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταγγέλλοντας την επερχόμενη
εξαθλίωση των συνταξιούχων.
• Στις 21 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο
–χωρίς να διαψευσθεί – απόφαση-σοκ του ΕΦΚΑ που φέρνει μεγαλύτερες
μειώσεις για 150.000 συνταξιούχους Τραπεζών, ΔΕΚΟ, Οργανισμών
Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του ΕΦΚΑ προβλέπει –αντίθετα
με το Νόμο που ψηφίστηκε- ότι η προσαύξηση 0,075 περνάει στους
μισθούς και όχι στους συντελεστές αναπλήρωσης των ετών ασφάλισης.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όσοι πλήρωναν αυξημένες εισφορές σε σχέση
με τις εισφορές του ΙΚΑ (όπως συνέβαινε με τις αυξημένες επί σειρά
ετών εισφορές των συνταξιούχων της Ιονικής στο ΤΑΠΙΛΤ), δεν θα έχουν
περιορισμένες μειώσεις 3% και 5%, αλλά περικοπές ύψους 9%, 10% και
18% !
• Στις 3 Ιουλίου 2018 ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κος Μοσκοβισί, με ομιλία του στην Βουλή των Ελλήνων, άφησε
ανοιχτό παράθυρο για αναβολή της μείωσης των συντάξεων.
• Την επόμενη ακριβώς ημέρα, στις 4 Ιουλίου 2018 από τις Βρυξέλλες, ο
Μάριο Σεντένο, νέος Πρόεδρος του Eurogroup, έβαλε τέλος στα σενάρια
περί μη μείωσης των συντάξεων από 1/1/2019.
• Στις 5 Ιουλίου 2018, τρία (3) κόμματα της αντιπολίτευσης στην Βουλή,
κατέθεσαν τροπολογίες περί μη μείωσης των συντάξεων και ακύρωσης
του Νόμου Κατρούγκαλου. Η Κυβερνητική πλειοψηφία δεν συναίνεσε
στις τροπολογίες, ενώ ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «… πρόκειται για
ανελαστικές υποχρεώσεις, που μπορούμε να επανεξετάσουμε όταν έρθει
η ώρα».
• Στις 18 Ιουλίου 2018, με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Γιώργου Χουλιαράκη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, επιβεβαιώνεται η
περικοπή των συντάξεων κατά 3,4 δις (μέση μείωση 11,3%) από το 2019.
…. Συνεπώς από 15 Οκτώβρη 2018 τα νεώτερα για τις μειώσεις των
συντάξεων και το παιχνίδι στην πλάτη των 2.650.000 συνταξιούχων !

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ»
Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Ένσταση μη απαρτίας της Καταστατικής Γ.Σ. και προσφυγή
στη δικαιοσύνη από τον Σύλλογό μας

Χ

ωρίς απαρτία της Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης στις 5/8/2018, με διαδικασίες
«άρον-άρον», χωρίς ομιλητές, με
πολλαπλή φύλαξη σεκιούριτι και χωρίς τη
συμμετοχή 2.830 διαγραμμένων συνταξιούχων,
το προσωρινό Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προκήρυξε
για τον Σεπτέμβρη εκλογές και Πανελλαδική
Ψηφοφορία για εκ νέου τροποποίηση όλων των
Άρθρων του Καταστατικού για να εξαϋλώσουν
την επικουρική στα 50 ευρώ.
-Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην αρχή της
διαδικασίας της Γ.Σ. στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ, από μικροφώνου και εγγράφως στα
πρακτικά, ήταν ο μόνος που κατέθεσε ένσταση μη απαρτίας της Καταστατικής Γεν. Συνέλευσης
και προσφεύγει στα ένδικα μέσα, αφού οι παρόντες ήταν 800 αντί των 2.230 που προβλέπεται για
τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
-Οι υπόλοιποι Σύλλογοι (διασπαστικοί και μη) αποδέχτηκαν την διαδικασία δέκα ημέρες πριν,
με ανακοινώσεις τους και με την συμμετοχή τους στην φανερή ψηφοφορία για Προεδρείο
της Γ.Σ. την οποία έχασαν -χωρίς καταμέτρηση- από το προσωρινό Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Με
«χρονοκαθυστέρηση» μερικών ημερών μετά την Γ.Σ., «ανακάλυψαν» την έλλειψη απαρτίας και τις
άκυρες διαδικασίες και ζητούν από τους παρόντες συναδέλφους υπεύθυνες δηλώσεις.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΤΗΣ 5/8/2018-ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΖΗΤΗΣΑΜΕ
ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ.
Ακολουθεί το κείμενο της Ένστασης του ΣΣΙΛΤΕ που καταθέσαμε στο Προεδρείο της Γενικής
Συνέλευσης και το οποίο προωθήθηκε τις επόμενες ημέρες στη Δικαιοσύνη:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΕΝΣΤΑΣΗ Γ. ΚΟΛΛΑΤΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«Συνάδελφοι μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
Σαν Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας που είναι και ο
αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος μεταξύ των συνταξιούχων ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
υποβάλλω την παρακάτω ΕΝΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΦΩΝΙΑ επί της διαδικασίας και της ουσίας της σημερινής
Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης:
Κληθήκαμε σήμερα με την από 2 Ιουλίου 2018 ανακοίνωση του Επικουρικού μας Ταμείου να
πάρουμε μέρος στις εργασίες της έκτακτης Καταστατικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, με 1ο
Θέμα ημερήσιας διάταξης την εισήγηση αιτούντων μελών για την τροποποίηση όλων των Άρθρων
του ισχύοντος Καταστατικού με την Προκήρυξη από την Γ.Σ. Καθολικής Πανελλαδικής Μυστικής
Ψηφοφορίας.
Διαφωνούμε και ενιστάμεθα καθ’ όσον η Γ.Σ. δεν νομιμοποιείται να πάρει καμία απόφαση, αφού
αυτή η διαδικασία παραβαίνει το Καταστατικό και το Νόμο. Δεν υπάρχει σήμερα με βάση τους 800
περίπου παρόντες στην Γ.Σ. η απαιτούμενη απαρτία, αφού το Καταστατικό ορίζει την αυξημένη
απαρτία του ½ των μελών του Λεκανοπεδίου Αττικής, δηλαδή τουλάχιστον 2.200 παρόντες για να
ξεκινήσει η Καταστατική Γενική Συνέλευση και το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Δεν μπορεί συνεπώς να παρθεί καμία απόφαση για διενέργεια Πανελλαδικής ψηφοφορίας, αφού
δεν υπάρχει σήμερα η αυξημένη απαρτία. Επίσης είναι δεδικασμένο ότι η Πανελλαδική Ψηφοφορία
δεν υποκαθιστά την Γ.Σ. τροποποιήσεων του Καταστατικού, αφού δεν διεξάγεται διάλογος και δεν
δίνει τη δυνατότητα στα συμμετέχοντα μέλη να διαμορφώσουν το νέο καταστατικό μέσα από την
ανταλλαγή απόψεων. Τα προτεινόμενα έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα του Καταστατικού και
των Δικαστικών Αποφάσεων που έχουμε στα χέρια μας.
Γι’ αυτό το λόγο ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΩΝΟΝΤΑΣ από κάθε διαδικασία σχετικά με το 1ο Θέμα της
Καταστατικής Γ.Σ.
Τα προαναφερόμενα τα καταθέτω και εγγράφως, προκειμένου να καταγραφούν στα πρακτικά και
επιφυλασσόμαστε για άμεση προσφυγή στα ένδικα μέσα, αν παρά ταύτα επιχειρηθεί η διεξαγωγή
της Καταστατικής Γ.Σ.»

Σελίδα 2

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Επιστολή κόλαφος για τον
Συνεταιρισμό Ιονικής από
τον πρ. Αντιπρόεδρό του,
συνάδελφο Ανδρέα Μπάφη

Σ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ

αράντη θέλω να σου πω δυο λόγια μια και είσαι ο Γ.Γ. του Συνεταιρισμού μας.
Επιθυμώ να με πάρεις τηλέφωνο όταν είσαι ώριμος για φιλία και ισότιμη συνεργασία. Ο
χειρισμός και η χρησιμοποίηση των ανθρώπων δεν είναι φιλία και συνεργασία. Δεν συνιστούν
ικανότητα ή προτέρημα. Ούτε καν προσόν είναι. Χειριζόμαστε πράγματα ή καταστάσεις –
γεγονότα. Ποτέ ανθρώπους. Ο χειρισμός των ανθρώπων κάπως αλλιώς λέγεται!!! (λεξικό
εννοιών για εκθέσεις λυκείου). Με τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε και αν θέλουμε τους
δίνουμε τη φιλία μας χωρίς ποτέ να μας το ζητήσουν. Εμείς την προσφέρουμε όπου θέλουμε. Με
τους ανθρώπους πάντα συνεργαζόμαστε και αν μπορούμε τους εμπνέουμε. Ψιλά γράμματα!!!
Για τις ηλικίες μας, λοιπόν, η ωριμότητα ενέχει και το στοιχείο του χρόνου. Δεν είναι
απεριόριστος. Νομίζω όμως ότι στην περίπτωσή μας ένα τρίμηνο, τετράμηνο, είναι αρκετό και
για τους δυο μας. Εφόσον όμως από την πλευρά σου σαν γραμματέας του Συνεταιρισμού,
έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:
1) Η ολοκλήρωση των ελέγχων για τα οικονομικά πεπραγμένα των προηγούμενων
ετών πριν των δυο τελευταίων θητειών που συμμετείχα (αν και τον περισσότερο καιρό
απουσίαζα λόγο ασθένειας) ή έστω και γι αυτές.
2) Τα πρακτικά όλων των Δ.Σ. των τελευταίων θητειών.
3) Ο ισολογισμός με 31/12/16 με την καθαρή θέση του Συνεταιρισμού και την απογραφή
της περιουσίας του (αν υπάρχει). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, τους ελέγχους τι
απέγινε ώστε να προκύπτει η σημερινή καθαρή θέση.
4) Το μητρώο των σημερινών εν ζωή συνεταίρων (ποιοι και πόσοι είναι) και ποιοι
κληρονόμοι (αν υπάρχουν) και τέλος
5) Την πρότασή σου τι πρέπει να γίνει το εναπομείναν κεφάλαιο, αν υπάρχει.
Από τη μεριά μου,
Θέλω πρώτα να σου δηλώσω ό,τι ποτέ δεν έπαιξα στη ζωή μου τους ρόλους α) του
υποτακτικού σε κάποιον β) του βαστάζου γ) του υπηρέτη δ) του κόλακα ε) του μουγκού
αγάλματος στ) της διακοσμητικής γλάστρας και ζ) της ορντινάτσας. Ούτε και όταν ήμουν
αιχμάλωτος καταστάσεων και ανθρώπων, γιατί ουδέποτε παραδόθηκα. (Σημασία δεν έχει
να είσαι αιχμάλωτος, αλλά να μη παραδοθείς).
Από την πλευρά μου λοιπόν σαν αντιπρόεδρος ότι ήταν να κάνω, το έκανα, με μοντέλο του
Συνεταιρισμού που πρέπει να κάνουμε για να κοιτάζει «μπροστά» μέχρι το 2050, (μια λέξη
«το μπροστά» που σου αρέσει να χρησιμοποιείς), μοντέλο που δημοσιεύθηκε εδώ και
ενάμιση χρόνο στην εφημερίδα μας, και το έδωσα στον καθένα χειρόγραφα, σας το ανέπτυξα
θεωρητικά σε όλους του Δ.Σ. και άλλους (νομικούς – οικονομολόγους κλπ. συμβούλους
σου) και όλους που ασχολούνται στο σύλλογό μας εκτός από μια κυρία (προφανώς δεν την
ενδιαφέρει), που επιδεικτικά έφυγε πριν αρχίσω την παρουσίαση, εγκρίθηκε ομόφωνα από
όλους τους παρόντες, όπως μου είπες και στο τηλεφώνημα, που μου έκανες μετά, και τον
έβαλα στις ράγες υλοποίησής του στο λίγο χρόνο από τότε.
Εκτός αν θέλεις να εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο που ουδέποτε έχω ακούσει από κανέναν.
Αν και όπως μαθαίνω, ήδη αρχίσατε να υλοποιείτε το μοντέλο που σας υπέδειξα, κάνοντας
ήδη το πρώτο ραντεβού με πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για τους συνεταίρους. Μαζί με το
νοσοκομειακό πρόγραμμα και την κινητή τηλεφωνία, προτάσεις που τις ακούω επί δυόμιση
χρόνια. Βέβαια από αυτές τις τρεις προτάσεις μόνο το νοσοκομειακό πρόγραμμα εγκρίνω
λόγω φερεγγυότητας του εισηγητή και της εταιρείας και απορρίπτω μετά βδελυγμίας την
κινητή τηλεφωνία και τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος.
Τους αντιπροσώπους των εταιρειών ούτε κατ’ όψιν δεν έχω δει ή διαπραγματευθεί και
λόγω αμφιβολιών περί των εταιρειών που δεν ξέρω ποιος και με τι κριτήρια τις ήλεγξε.
Ούτε «δεμένος» δεν τα ψηφίζω όπως και στην αρχή της επιστολής αυτής σου αναφέρω
(της αιχμαλωσίας).
Έτσι, με όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνομαι την ωριμότητα για μια συνεργασία καλή ή κακή,
μέλλει να αποδειχθεί.
Τότε νομίζω ότι είναι ώριμα τα πράγματα και για τους δυο μας για να συζητήσουμε και μεταξύ
μας αλλά και οπωσδήποτε δημόσια, παρουσία ενός άτυπου γενικού συμβουλίου που θα
συμμετέχουν όλα τα Δ.Σ. 1) της ΕΝΟΤΗΤΑΣ εργαζομένων και συνταξιούχων 2) του Δ.Σ. του
Συνεταιρισμού 3) οι εκλεγμένοι στους συνταξιούχους του άλλου συλλόγου.
Για να καθορίσουμε τους στόχους μας συλλογικά και ατομικά, για να δεσμευόμαστε κιόλας
για όλα αυτά.
Διαφορετικά μη με πάρεις τηλέφωνο γιατί δεν θα έχει κανένα νόημα.
Ίσως είναι και η τελευταία ευκαιρία που δίνω στον εαυτόν μου για την τρεμάμενη φιλία που
αποπειράθηκα να σου δώσω για άλλη μια φορά.
Αθήνα 24/10/17
Ανδρέας Μπάφης
-Αντιπρόεδρος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού «ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ»
-Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Υ.Γ.
Την τύχη μου από δω και πέρα θα την καθορίζω μόνος μου χωρίς να κάνω καμιά έκπτωση
στους στόχους της ενότητας και που δεσμεύτηκα.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ 89 ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ
Επιστολή του δικηγόρου Γ. Πολίτη:
Δεν παραγράφονται οι υποθέσεις πριν την 20ετία
Αξιότιμε κ. Βέργο,
Δυστυχώς, αδυνατώ να προσέλθω στο Δ.Σ. της 31.5.2018, παριστάμενος ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου (Κακ/των) Πατρών [μετά από διακοπή].
Όπως γνωρίζετε, μετά τις πολλές συνεργασίες μας σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις μελών
του Συλλόγου, μετά την έκδοση των υπ’ αριθμ. 3,4 & 5/2007 αποφάσεων ΑΕΔ κατέθεσα
κατά τα έτη 2007-2009 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγές συνολικά
163 μελών σας, διεκδικώντας την συμπλήρωση του εφάπαξ βοήθημα κλάδου πρόνοιας του
πρώην ΤΑΠΙΛΤ.
Μετά από ενέργειες των εκπροσώπων του Συλλόγου, για περίπου τους μισούς απ’
αυτούς (78) βρέθηκε λύση κατά συμβιβασμό (λήψη του κεφαλαίου από το ΤΑΠΙΛΤ), οπότε
παραιτήθηκα του δικογράφου ως προς αυτούς (μετά από σχετική εξουσιοδότηση).
Στους υπόλοιπους, επειδή υφίσταται σημαντική πιθανότητα αρνητικής απόφασης, αφενός
επιδιώξαμε (και με τον μακαρίτη Αντώνη Ντίνο) να διευρύνουμε το κύκλο της κατά
συμβιβασμό λύσης με το Ταμείο, και παράλληλα διατήρησα τις υπόλοιπες «ζωντανές»
(ευελπιστώντας στην βελτίωση των πιθανοτήτων θετικής έκβασης) χωρίς οποιαδήποτε
περαιτέρω επιβάρυνση των μελών σας, είτε με αναβολές, είτε με συζήτηση και επί
απορριπτικής απόφασης άσκηση έφεσης, είτε με την κατάθεση νέας αγωγής σύμφωνα με
την προβλεπόμενη προς τούτο διαδικασία κατ’ αρθ. 76 παρ. 2 ΚΔΔ – που προστέθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008).
Όπως σας έχω εκθέσει και στο παρελθόν, η άσκηση της νέας αγωγής κατ’ αρθ. 76 παρ. 2
ΚΔΔ ανατρέχει στον χρόνο άσκησης της 1ης αγωγής και, επόμενα, η θέση των μελών σας
δεν χειροτερεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ουσιαστικά και δικονομικά).
Υπενθυμίζω ότι θέση μας παραμένει πως και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν
(για οποιονδήποτε λόγο) σε χρόνο προγενέστερο της 5ετίας πριν από την έκδοση των
παραπάνω αποφάσεων ΑΕΔ δικαιούνται την συμπλήρωση εφάπαξ βάσει του αδικαιολόγητου
πλουτισμού (που έχει 20ετή παραγραφή).
Τέλος, σας ενημερώνω και εγγράφως ότι οι κατατεθείσες αγωγές έχουν ήδη προσδιοριστεί
προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετικό δημοσίευμά σας
στην εφημερίδα σας Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ αρ. φύλ. 83).
Με εκτίμηση,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Απεβίωσε την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα, ο συνάδελφοςσυνταξιούχος Ιονικής, Νίκος Αρμάος σε ηλικία 89 ετών.
Απεβίωσε στην Πάτρα σε ηλικία 80 ετών, ο συνάδελφος-συνταξιούχος Ιονικής,
Βασίλης Γεωργόπουλος.
Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στον Βελβενδό Κοζάνης, η συνάδελφος
συνταξιούχος Ιονικής, Λουκοπούλου-Παπαγεωργίου Ιωάννα.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 72 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής,
Αθανάσιος Τερζάκης.
Απεβίωσε στις 26 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα, σε ηλικία 68 ετών η Βάσω
Μαρκάκη, εξαίρετη σύζυγος του συναδέλφου, φίλου, συνεργάτη και επί σειρά
ετών Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Ιονικής, Γιάννη Μαρκάκη.
Απεβίωσε ο συνάδελφός μας συνταξιούχος Αθανάσιος Δρές σε ηλικία 73 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 17 Αυγούστου 2018 στα Λαγκάδια Αρκαδίας.
Έσβησε πρόωρα και άδικα τα ξημερώματα της Κυριακής 19/08/2018, στα 33
χρόνια της, το χαμογελαστό κορίτσι Νατάσα Βαρελά, κόρη του συναδέλφουσυνταξιούχου Ιονικής, Δημήτρη Βαρελά από τα Μέγαρα. Η Νατάσα ήταν μία
εξαιρετική δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια στο epsilontv.
Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων από το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ.

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 17ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287

Ενημερωτική συνάντηση του Συλλόγου με τους
συναδέλφους Τρικάλων και Καλαμπάκας

Σ

ε θερμό συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν
οι ενημερωτικές συναντήσεις του Συλλόγου
Συνταξιούχων και των συναδέλφων
Ιονικής
Τράπεζας, που υπηρέτησαν στα καταστήματα Τρικάλων
και Καλαμπάκας. Η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων
γύρω από τα θέματα της Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης,
θεμάτων Υγείας, Δανείων συναδέλφων και άλλων
ζητημάτων, ήταν γόνιμη και επωφελής.
Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ ευχαριστεί τους συναδέλφους για την
μαζική τους συμμετοχή και συνεργασία.

Email: info@syntaxilte.gr
site: www.syntaxilte.gr
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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 3

Alpha Bank: Αποχωρεί o Διευθύνων

ΕΝΟΧΟΙ:

Τ

Κ

Καταργούνται τα βιβλιάρια
τραπεζικών καταθέσεων

Ντροπή: Καταργείται το επίδομα

Σύμβουλος Δημήτρης Μαντζούνης

ις διαδικασίες για τη διαδοχή του δρομολογεί ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank
Δημήτρης Μαντζούνης, όπως ο ίδιος έκανε
γνωστό στο σώμα των μετόχων της τράπεζας την
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018,κατά τη τακτική γενική
τους συνέλευση.
Ο κ. Μανζτούνης βρίσκεται στο «τιμόνι» της Alpha
Bank από το 2005, ενώ εφέτος συμπλήρωσε 45
χρόνια εργασίας στην τράπεζα.
Ο ίδιος αναφερόμενος στο ζήτημα της διαδοχής του,
τάχθηκε υπέρ της εκλογής διευθύνοντος συμβούλου, που θα προέρχεται από την Alpha Bank.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το ζήτημα είναι τι τράπεζα θέλουμε να έχουμε. Η απόφαση είναι δύσκολη, η διαδοχή είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο
πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύνεση». Και πρόσθεσε πως «θα πρέπει να εξετάσουμε τι ζητάμε
χωρίς να βιαζόμαστε και χωρίς κινήσεις που θα μετανιώσουμε. Στην Alpha Bank δεν επιτρέπονται λάθη». Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «θα δρομολογήσουμε τις διαδικασίες με πνεύμα
Alpha Bank», υποστηρίζοντας ότι ο διάδοχός του «θα πρέπει να προέρχεται μέσα από τους
κόλπους της τράπεζας».
Ο κ. Μαντζούνης αναφερόμενος στην τρέχουσα συγκυρία τόνισε ότι «η χώρα μας ευρίσκεται
σήμερα ενώπιον μίας νέας προκλήσεως: να επανέλθει σύντομα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και να συγκλίνει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας». Όπως είπε ο διευθύνων
σύμβουλος της τράπεζας, «η διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές και εξωστρεφείς επενδύσεις θα προσδώσει την αναγκαία ώθηση για τη μεταβολή του παραγωγικού προτύπου της
οικονομίας, ώστε εφεξής να στηρίζεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα».Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει
τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα.Τέλος, σημείωσε
ότι «η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη
καταλύτη αναπτύξεως μέσω μίας αποφασιστικής φορολογικής μεταρρυθμίσεως που θα περιλαμβάνει χαμηλότερους συντελεστές, απλοποίηση του συστήματος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσεως και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

Σ

την κατάργηση των παραδοσιακών βιβλιαρίων στους
λογαριασμούς καταθέσεων μέσα στους επόμενους
μήνες προχωρούν οι τράπεζες, με στόχο την εξοικονόμηση κόστους.
Αντί της ενημέρωσης του βιβλιαρίου οι πελάτες τους θα
μπορούν να ενημερώνονται είτε από τα ΑΤΜ ή από τα
εναλλακτικά δίκτυα για τις κινήσεις του λογαριασμού τους.
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες στρέφουν τους συναλλασσόμενους στο internet banking και στο mobile banking με
διαφημιστικές καμπάνιες και ειδική ενημέρωση εντός των
καταστημάτων.
Στόχος τους είναι οι πελάτες τους να μάθουν εκτός από
την ενημέρωση, να διενεργούν πληρωμές και μεταφορές
κεφαλαίων μέσω των εναλλακτικών δικτύων.
Σήμερα εκτιμάται ότι 6 στις 10 πληρωμές οφειλών γίνονται
μέσω e-banking και ο στόχος είναι μέχρι και το τέλος του
2018 το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 80%.
Ως προς τις μεταφορές κεφαλαίων, περίπου 8 στις 10 γίνονται μέσω των εναλλακτικών δικτύων και ο στόχος είναι
μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο το ποσοστό αυτό να ανέβει
στο 90%.
Οι υψηλές προμήθειες στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ταμίας, αποτελούν ένα ισχυρό αντικίνητρο για την
επίσκεψη σε κατάστημα.
Δυστυχώς για τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων, οι παραπάνω εξελίξεις θα επιφέρουν τους επόμενους μήνες
περαιτέρω μείωση του προσωπικού, πέραν των προγραμμάτων εθελουσίας συνταξιοδότησης που υλοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 (1.250
από την Πειραιώς, 612 από την Alpha Bank και 150 από την Attica Bank).

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ALPHA
BANK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 612 ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΠΙΣΤΕΩΣ

8 μήνες φυλάκιση στον Σαράντο
Φιλιππόπουλο και 8 μήνες φύλάκιση στον
Φάνη Κυριόπουλο της Ιονικής Ενότητας

αταδικάστηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους –πωλητές και αγοραστές- (με ποινές
16, 12, 10 και 8 μήνες φυλάκιση) σύμφωνα με απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, για την πώληση του μη άρτιου οικοπέδου του ΣΥΙΛΤΕ στην παραλία Κινέττας,
έναντι 820.00 ευρώ. Η ενοχή και η φυλάκιση ήταν για ψευδείς βεβαιώσεις στις μεταβιβάσεις
του οικοπέδου της Κινέτας που αποτελεί μέρος μόνο της περιουσίας που αποκτήθηκε από
τις υποχρεωτικά παρακρατηθείσες εισφορές από την μισθοδοσία όλων των συνταξιούχων
της Ιονικής. Όλα θα έρθουν στο φως για την περιουσία που «πέρασε» από τον ΣΥΙΛΤΕ στην
Ιονική Ενότητα και εξανεμίζεται, την οποία διεκδικεί ο ΕΦΚΑ. Τα «λεφτά είναι πολλά», όπως
άλλωστε είχε δηλώσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, μέλος του και σύζυγος του
Σ.Φ. Στην φωτογραφία τα νεόδμητα κτίσματα που γκρεμίστηκαν μετά την αποκάλυψη των
«πειραγμένων συνόρων» του πωληθέντος οικοπέδου του ΣΥΙΛΤΕ.

συμπαράστασης στους σοβαρά
πάσχοντες ασφαλισμένους!

Μ

ετά την απάνθρωπη μείωση των συντάξεων χηρείας και την κατάργηση του
ΕΚΑΣ από τους μικροσυνταξιούχους, καταργείται στην πράξη και η καταβολή του
επιδόματος συμπαράστασης (550 ευρώ το μήνα) σε χιλιάδες σοβαρά πάσχοντες
ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και δεκάδες ασθενείς συναδέλφους προερχομένων εκ
της Ιονικής. Τους τελευταίους μήνες ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) παραπέμπει τους σοβαρά ασθενείς
στην Επιτροπή ΚΕΠΑ, προκειμένου να κριθεί εκ νέου η ασθένειά τους. Η εν λόγω Επιτροπή
πλέον, δεν αναγράφει στην απόφαση της αναπηρίας ότι «ο ασθενής χρήζει βοήθειας και
συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου», έστω και αν η αναπηρία ανέρχεται στο 90%, (όπως
φαίνεται και στο συνημμένο απόσπασμα της απόφασης ΚΕΠΑ που αφορά σοβαρά ασθενή
συνάδελφό μας). Αποτέλεσμα αυτής της σκόπιμης-κατευθυνόμενης παράλειψης της
Επιτροπής ΚΕΠΑ, είναι η μη χορήγηση του Επιδόματος Συμπαράστασης από τα Ταμεία Υγείας
και η περαιτέρω επιβάρυνση της υγείας και της άδειας πλέον τσέπης, των αποδεδειγμένα
πασχόντων ασφαλισμένων.

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ
ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
«…επιδιώκεται οι θέσεις εργασίας να μειωθούν
περαιτέρω κατά 5.000 έως 10.000 στα επόμενα δύο
με τρία χρόνια.»

Σελίδα 4

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Δεκαετία 1970, στιγμιότυπο από την συνεδρίαση Διοικητικών Στελεχών με την παρουσία μελών του
Προεδρείου του Συλλόγου Εργαζομένων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος. Από το φωτογραφικό
αρχείο του συναδέλφου-δικηγόρου Δημήτρη Κουκουζή.
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ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ltd – Κατάστημα Καλύμνου. Από το φωτογραφικό αρχείο της Νίκης Ρεϊση-Κάλυμνος

Ιονικές αναμνήσεις

6

Οι σύνεδροι της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ στο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.

Κατάστημα Καρδίτσας 2001: Ο Διευθυντής Γιώργος Λαζαρόπουλος και οι εξ Ιονικής συνάδελφοι,
Κοντογεώργος, Παπαγεωργίου, Αλίαγας, Παπακώστα, Ευθυμίου, Καμινιώτης. Από το φωτογραφικό
αρχείο του συνάδελφου Γιώργου Λαζαρόπουλου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΣΤΟΕ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ…6537.... 					

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ: Αίτημα παρέμβασης της ΟΣΤΟΕ σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους
συνταξιούχους Τραπεζικούς και μέλη του Συλλόγου μας
Κυρία Πρόεδρε,
Σε συνέχεια των επιστολών μας από 30/11/17 και 9/5/2018, επανερχόμαστε εκ νέου και ζητάμε
την παρέμβαση της Ομοσπονδίας για τα χρονίζοντα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους
συνταξιούχους Τραπεζικούς και μέλη του Συλλόγου μας. Πιο συγκεκριμένα:
1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 47,54 € ΤΟ ΜΗΝΑ - ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ομοσπονδία μας
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατ’ επανάληψη αιτηθείσα από τον Σεπτέμβρη 2017
συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τ. Πετρόπουλο με τα τέσσερα Σωματεία που
εκπροσωπούν 6.500 ασφαλισμένους συνταξιούχους για το ζήτημα της ένταξής μας στο ΕΤΕΑΕΠ.
2) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
– «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Μετά την έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας Α΄ Κατοικίας δύο συναδέλφων
μας (πλειστηριασμοί 10/10/18) από την ALPHA BANK και την κατακόρυφη αύξηση σε 53% των
κόκκινων δανείων των 14.000 συνταξιούχων Ιονικής, Πίστεως και Εμπορικής, παρακαλούμε
γνωρίστε μας τις τυχόν ενέργειες της Ομοσπονδίας πέραν της από 13/12/17 επιστολής σας προς
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
3) ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Μ

ε μαζική και δυναμική συγκέντρωση απάντησαν οι 16.500 συνάδελφοι
συνταξιούχοι της Εθνικής την Πέμπτη στις 10 π.μ. στις 26/7/2018 στην
ολοκληρωτική κατάργηση της επικουρικής τους σύνταξης (ΛΕΠΕΤΕ) από την
διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην
Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στο οποίο την ίδια
ώρα διεξαγόταν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.
Το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, έδωσε το
παρών στην συγκέντρωση του Συλλόγου Συνταξιούχων των συναδέλφων της Εθνικής,
οι οποίοι αντιμετώπισαν τα δακρυγόνα των αστυνομικών μονάδων των ΜΑΤ και την
βίαιη απαγόρευση της εισόδου δεκάδων μικρομετόχων συναδέλφων στην αίθουσα της
Γ.Σ. του ξενοδοχείου.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ

Επειδή από τον ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται πλέον η παρακράτηση μηνιαίας εισφοράς υπέρ Συλλόγων
από τις συντάξεις των νεοεξερχομένων συναδέλφων μετά το Νόμο 4387/16 γεγονός που θα
έχει σαν αποτέλεσμα την μεσοπρόθεσμη παύση λειτουργίας των Συλλόγων Συνταξιούχων και
της ίδιας της Ομοσπονδίας ελλείψει πόρων, παρακαλούμε γνωρίστε μας τις παρεμβάσεις της
Ομοσπονδίας προς την Διοίκηση του ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας.
Η από 18/5/18 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ της ΟΣΤΟΕ προς την Υπουργό
και τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιλεκτική κατανομή της
παρακρατηθείσας εισφοράς 0,20€ από τις κύριες συντάξεις σε Ομοσπονδίες και Σωματεία
προσκείμενα στο Υπουργείο, δεν συμπεριλαμβάνει το σοβαρό ζήτημα της παύσης παρακράτησης
μηνιαίας εισφοράς από τον ΕΦΚΑ, υπέρ των Συλλόγων Συνταξιούχων.
4) ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΣΤΟΕ
Η αδυναμία κυκλοφορίας της εφημερίδας της Ομοσπονδίας «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» στους
χιλιάδες συνταξιούχους Τραπεζικούς, η έλλειψη παρέμβασης της ΟΣΤΟΕ με Δελτία Τύπουδηλώσεις και παρουσία στα ΜΜΕ (τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μέσα και ημερήσιο Τύπο) και η
απουσία από τα δρώμενα της Ομοσπονδίας μεγάλων Συλλόγων Συνταξιούχων όπως Εθνικής,
Εμπορικής και ALPHA BANK, συνιστά μη εκπλήρωση των Καταστατικών Σκοπών, άρθρο
2 παρ. 3 «Η με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή των εν γένει οικονομικών συμφερόντων των
συνταξιούχων τραπεζικών».
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ
Ο Πρόεδρος Γιώργος Κολλάτος, Η Γεν. Γραμματέας Αθηνά Καραδέλη, Ο Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Βέργος, Η Αν. Γεν. Γραμματέας Ξανθίππη Γκλαβοπούλου-Κρικέλλη, Ο Ταμίας Ηλίας
Προκόπης

