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Στιγμιότυπο από την επιτυχημένη εκδρομή του Συλλόγου μας στις 5-6-7 Απριλίου 2019 
σε ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ.

Οι εξελίξεις στα θέματά μας 
Συνάδελφοι, μέσα στο κλίμα των ημερών του Άγιου Πάσχα, των ευρωεκλογών, 

των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, οι 2.560.000 
συνταξιούχοι και οι 3.000 συνταξιούχοι της Ιονικής, συνεχίζουν επί μήνες και 

χρόνια να αναμένουν τις δικαστικές και πολιτικές αποφάσεις που θα δώσουν λύσεις 
στα συνταξιοδοτικά και άλλα θέματά τους και θα σηματοδοτήσουν επιτέλους μια αξι-
οπρεπή διαβίωση γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Πιο συγκεκριμένα:
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ): Δεν εφαρμόζονται για το 2019 με την συναίνεση 

των δανειστών οι όποιες αρνητικές συνέπειες του ν.4387/2016 «Νόμος Κατρού-
γκαλου» (π.χ. οικογενειακά επιδόματα), ενώ παραμένει το πάγωμα των κύριων 
συντάξεων έως το 2022. Αρκετοί ασφαλισμένοι συνάδελφοι της Ιονικής (κυρίως 
οι αποχωρήσαντες  με τον Βαθμό του  Τμημ/ρχη Β΄ και άνω) μετά τον επανυπο-
λογισμό είχαν αύξηση στην κύρια σύνταξή τους λόγω των μεγάλων εισφορών 
που κατέβαλαν στο πρώην ΤΑΠΙΛΤ. Επειδή ο ΕΦΚΑ δεν εκδίδει μέχρι σήμερα τα 
μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, ο Σύλλογός μας προσέφυγε στον 
Συνήγορο του Πολίτη και η αρμόδια Δικηγόρος του θα μας ενημερώσει άμεσα και 
εγγράφως. Ακόμη αναμένεται βέβαια η απόφαση του Σ.τ.Ε. για την Αντισυνταγ-
ματικότητα διατάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Από τον Οκτώβριο του 2015 και μέχρι σήμε-
ρα, επί 3 και πλέον έτη, αναμένεται η υλοποίηση των υποσχέσεων του Αρμόδιου 
Υφυπουργού Εργασίας, περί εντάξεως της Επικουρικής Σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
στον κρατικό επικουρικό φορέα ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ (με μέση επικουρική σύντα-
ξη 172 ευρώ). Χωρίς ανταπόκριση παραμένει η υπόσχεση του Υφυπουργού ότι 
«θα δοθεί δίκαιη λύση στους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ», ότι «θα ανατεθεί 
αναλογιστική μελέτη για την ένταξή σας στο ΕΤΕΑΕΠ». Αποτέλεσμα των παραπά-
νω είναι, ότι μετά από εννέα (9) συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα της Πολιτεί-
ας, δεκάδες επιστολές-αιτήματα και την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, 
4.500 ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λαμβάνουν την εξευτελιστική μηνιαία «επι-
κουρική σύνταξη» των 47,54 ευρώ και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Στις 20/9/2019 εκδικάζεται σε τελικό βαθμό στον  Άρειο 
Πάγο (στον οποίο έκανε αναίρεση το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) η καταβολή αναδρομι-
κών διαφορών (2015-2018) για τα οποία δικαιωθήκαμε από το Πρωτοδικείο και 
το Εφετείο.  Έχει κατατεθεί εξάλλου η μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα για 
την απώλεια των 55,5 εκτμρ. ευρώ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην Α.Μ.Κ. της ζημιογόνας 

ATTICA BANK, κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.
«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»: Οι διαδοχικές μνημονιακές μειώσεις της Κύριας Σύνταξης 

(για τις οποίες διεκδικούμε αναδρομικά και καταθέτουμε ομαδικές αγωγές με 
το δικηγορικό γραφείο του κ. Δ. Μπούρλου) και η συρρίκνωση της Επικουρικής 
μας Σύνταξης, είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμής των δανειακών 
οφειλών των συναδέλφων και τα μη ενήμερα δάνειά τους πλέον να ανέρχονται σε 
47% ! Μετά από δύο συναντήσεις  του Προεδρείου του ΣΣΙΛΤΕ στην Διοίκηση της 
ALPHA BANK και τις αντίστοιχες ενέργειες της ΟΣΤΟΕ με την Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών, δεν δόθηκε ιδιαίτερη λύση για τα «κόκκινα δάνεια» των συνταξιού-
χων τραπεζικών. Ο «Νόμος Κατσέλη» ο οποίος προστάτευε δικαστικά σε αρκετές 
περιπτώσεις την Α΄ κατοικία, καταργήθηκε στο τέλος του 2018. Αντικαταστάθη-
κε στο τέλος Μαρτίου 2019 με σχετική τροπολογία στην Βουλή των Ελλήνων, η 
οποία αυστηροποίησε τις προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς του νέου Νόμου 
και σύμφωνα με τις γνώμες των ειδικών, δυνατότητες ένταξης θα έχουν πλέον οι 
3 στους 10 οφειλέτες. Η συνήθης απάντηση στα παράπονα των κόκκινων οφειλε-
τών από τους συναδέλφους Προϊσταμένους στα Υποκαταστήματα των Τραπεζών 
είναι «άστο το δάνειο τρεις μήνες να κοκκινίσει και έλα να κάνουμε ρύθμιση!» 
Επιταχύνεται εξάλλου από τις ελληνικές τράπεζες η πώληση κόκκινων δανείων 
σε ξένους επενδυτές. Ζητούμενο παραμένει τέλος, η επιβράβευση των συνεπών 
δανειοληπτών, από την Πολιτεία και τις Τράπεζες.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ: Για την νοσηλεία, τις εξετάσεις και τις επισκέ-
ψεις προτείνεται ασφαλώς η Δημόσια περίθαλψη, παρ΄ όλες τις ελλείψεις, την μη 
κάλυψη των οδοντιατρικών εργασιών και την πρόσφατη εμπλοκή  της πληρωμής 
των γυαλιών οράσεως. Επιπρόσθετα οι συνάδελφοι για νοσηλεία σε ιδιωτικά και 
δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καλύπτονται δωρεάν κατά 80% από το Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ Ασφαλιστικής (με βάση την σχετική εγκύκλιο, όσοι απο-
χώρησαν μέχρι το 2014). Επίσης, υπηρεσίες ιατρικών επισκέψεων για όλες τις 
ειδικότητες, εξετάσεων και νοσηλείας παρέχει άμεσα, φθηνά και αξιόπιστα το Πο-
λυιατρείο του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK, με το οποίο ο Σύλλογός μας 
συνεργάζεται. Τέλος, για παθολογικές εξετάσεις και συνταγογραφήσεις άμεση 
εξυπηρέτηση με πολύ προσιτές τιμές παρέχει η Ιατρός του Συλλόγου στην Αθήνα. 
Για κάθε σχετικό ζήτημα υγείας και αποζημίωσης τηλεφωνήστε στα γραφεία του 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ τηλ. 210 3615765. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καταγγέλλει στα μέλη του την πρωτοφανή στα 54 χρόνια λειτουργίας του ΣΣΙΛΤΕ, γραπτή αίτηση μίσους που διακινούν 
οι εκπρόσωποι της λεγόμενης «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με πρόταση μομφής κατά της Διοίκησης του Συλλόγου και διενέργεια 
εκλογών 15 μήνες πριν την λήξη της νόμιμης θητείας, του δημοκρατικά και με μαζική συμμετοχή από τους συνάδελφους εκλεγμένου Δ.Σ. με συκοφαντικές, ψευδείς και 
διχαστικές αναφορές. Επειδή και οι επτά (7) περιγραφόμενες αναφορές της ΑΙΤΗΣΗΣ  είναι ανύπαρκτα περιστατικά, συκοφαντικά, ψευδή και ποινικά κολάσιμα, το Δ.Σ. δη-
μοσιεύει επίσημα έγγραφα που καταρρίπτουν κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό και προειδοποιεί τους ελάχιστους φυσικούς αυτουργούς που θα υπογράψουν το κείμενο και τους 
ηθικούς αυτουργούς που το διακινούν, ότι με απόφαση του Δ.Σ. θα διωχθούν ποινικά, με άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όσοι υπογράψουν έχουν τη σχετική  ευθύνη και 
θα λογοδοτήσουν.  

-Στη σελίδα 3 – δημοσιεύονται ΕΓΓΡΑΦΑ και ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ που καταρρίπτουν όλες τις ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ-ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΙΣΟΥΣ της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»  

Καταδικάζουν και αγνοούν οι συνταξιούχοι συνάδελφοι της Ιονικής την διχαστική, συκοφαντική, αστικά και ποινικά κολάσιμη «ΑΙΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ» που διακινεί η παράταξη της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ».

Το ∆.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ,
σας εύχεται Καλό Πάσχα!

Το Άγιο Φως της Ανάστασης 
ας φωτίσει τις ψυχές 
και τις ζωές όλων µας!
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ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  

e-mail:print@alkodi.gr 
Τηλ.: 2110121994

 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2019  σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Ιωάννης Πουλαράκης.
 Απεβίωσε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 3 Φεβρουαρίου 2019 σε ηλικία 70 ετών ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Πέτρος Ανδρουλάκης.
 Απεβίωσε στην Κόρινθο στις 12 Φεβρουαρίου 2019 σε ηλικία 69 ετών ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Κώστας Καρράς. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 2019 σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Φώτης Αντωνόπουλος.
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2019 σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Γιάννης Αναστασόπουλος. 
 Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Φεβρουαρίου 2019 σε ηλικία 72 ετών ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Θωμάς Σαβιολάκης.
 Απεβίωσε στην Αθήνα την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 σε ηλικία 51 ετών η 
συνάδελφος συνταξιούχος Δήμητρα Κορώνη. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 σε ηλικία 68 ετών ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Χρήστος Ζυγούρης. 
 Απεβίωσε στην Ζάκυνθο στις 6 Μαρτίου 2019 σε ηλικία 60 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Στέφανος Μπισκίνης. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2019 σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Γεράσιμος Βάλσαμος.
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2019 σε ηλικία 91 ετών η συνάδελφος 
συνταξιούχος Αικατερίνη Ζαρμπή.
 Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Χρήστος Αμπατζής από 
την Θεσσαλονίκη.
 Απεβίωσε στην Αλεξανδρούπολη σε ηλικία 59 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος 
Γιασάρ Μεζνού.
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2019 σε ηλικία 94 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Γιάννης Καλλιτσουνάκης.
 Απεβίωσε στην Μαγούλα Αττικής στις 14 Απριλίου 2019 σε ηλικία 76 ετών ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Σταμάτης Ζύμνης.
Καλό παράδεισο στους αποβιώσαντες συναδέλφους, θερμά συλλυπητήρια 

στους οικείους τους από το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ.

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, σε συνεργασία 
με το Δικηγορικό Γραφείο του Εργατολόγου κ. Δημήτρη Μπούρλου προσέφυγε 

στον Συνήγορο του Πολίτη. 
Το αίτημα του Συλλόγου μας είναι η έκδοση από τον ΕΦΚΑ της νέας απόφα-

σης-πράξης συνταξιοδότησης, η ανάλυση του ποσού της σύνταξης μετά τον επανυ-
πολογισμό και το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα, τα οποία δεν εκδίδονται πλέον 

από την 1/1/2019 και μετά.
Ο φάκελος της υπόθεσης που υποβάλαμε, ήδη ανατέθηκε σε Δικηγόρο του Συ-

νηγόρου του Πολίτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα 
μας γνωρίσει εγγράφως για την απάντηση του ΕΦΚΑ στο σχετικό αίτημα-διαμαρτυ-

ρία του Συλλόγου μας. 

Ο ΕΦΚΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΙΛΤΕ)

Απόφαση «σταθμός» για τα αναδρομικά- 
Ανοίγει ο δρόμος για 1,5 εκατ. συνταξιούχους

Εκτύπωση «Φορολογικών Βεβαιώσεων έτους 
2018», επικουρικής σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Σύμφωνα με τελευταίες έγκυρες πληροφορίες ο ΕΦΚΑ διεκδικεί την περιουσία 
από τον υπό διάλυση (55 μέλη)  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Πολλοί μιλούσαν για 

τις εσπευσμένες αποφάσεις της διοίκησης του Συλλόγου κατακαλόκαιρο (!) για την 
μεταβίβαση σε νέο Σύλλογο της μεγάλης περιουσίας που με βάση το παλαιό Καταστα-
τικό έπρεπε να δοθεί στο ΤΑΠΙΛΤ ή στον δικαιοδόχο ασφαλιστικό φορέα αυτού (ΙΚΑ). 
Της περιουσίας που πληρώσαμε όλοι μας από την μισθοδοσία μας αλλά κατέληξε στη 
διαχείριση ολίγων με δωρεές! 

Η περιουσία όλων μας δεν είναι μόνο προνομιακά ακίνητα που απέκτησαν μεγά-
λη υπεραξία και προορίζονταν για την ενίσχυση των συντάξεών μας, αλλά και πάρα 
πολλά χρήματα του Απεργιακού Ταμείου για δύσκολες μέρες απεργίας. Ποια απεργία 
όμως; Τελευταία φορά που έγινε απεργία ήταν πριν 25 χρόνια. Με τη λήθη όμως με-
ταβιβάστηκαν και έφυγαν και αυτά τα λεφτά.

Ήρθε λοιπόν η ώρα της λογοδοσίας  για τους διαχειριστές της περιουσίας που όλοι 
μας πληρώσαμε για ν’ αποκτηθεί και δεν έφτασε ποτέ σ’ όλους μας. 

Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 647/2019, που εκδόθηκε από το διοικητι-
κό εφετείο της Αθήνας στις 20 Φεβρουαρίου και αφορά τους νόμους 4051 και 
4093 που έφεραν τις «αιματηρές μειώσεις». Πρόκειται για την πρώτη απόφαση 

που εκδίδεται, ύστερα από τις χιλιάδες αγωγές που υπέβαλλαν συνταξιούχοι. 
Με την απόφαση δικαιώνεται οριστικά και αμετάκλητα -και σε δεύτερο βαθμό- συ-

νταξιούχος του ταμείου νομικών με αναδρομικά δύο ετών (Ιούλιος 2015 – Ιούνιος 
2017). Ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει 3.070 ευρώ συν τόκους και επιπλέον 500 
ευρώ ως ηθική αποζημίωση. Ο ΕΦΚΑ άσκησε έφεση τον Οκτώβριο του 2018 η οποία 
εκδικάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2019 στο 9ο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Το Εφετείο ωστόσο ήταν καταπέλτης κατά του ΕΦΚΑ καθώς απορρίφθηκαν όλες 
οι αιτιάσεις του και κρίθηκε οριστικά ότι οι εν λόγω μειώσεις είναι παράνομες εφό-
σον κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις 
2287-2290 του Ιουνίου του 2015 και από τότε θα έπρεπε να σταματήσουν να επιβάλ-
λονται. Η απόφαση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής σημασίας, καθώς είναι η πρώ-
τη που δικαιώνει συνταξιούχο με τελεσίδικα αναδρομικά και χωρίς άλλο περιθώριο 
ελιγμών από τον ΕΦΚΑ.

Η απόφαση αυτή «δείχνει» τον δρόμο για διεκδικήσεις όσων συνταξιούχων σκο-
πεύουν να προβούν σε αγωγές, καθώς ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της απόφασης 
είναι πως αναγνωρίζεται πλήρως ότι τα αναδρομικά υπερβαίνουν το διάστημα εφαρ-
μογής του νόμου Κατρούγκαλου, που αποτελούσε «γκρίζα ζώνη» έως τώρα.

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο site του Επικουρικού 
Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, www.tapiltat.gr στην ενότητα «Φορολογικές Βεβαιώσεις», οι 
βεβαιώσεις συντάξεων του φορολογικού έτους 2018, προκειμένου να τις χρησιμο-
ποιήστε στην επικείμενη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης. 

Για να τις κατεβάσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε:
• το ΑΦΜ • το ΑΜΚΑ •τα τελευταία 5 ψηφία του IBAN που πιστώνεται η επικουρική 

σας σύνταξη • τη λέξη που θα δείτε στην εικόνα της ενότητας • θα πατήσετε το κουμπί 
Λήψη. 

:

:

:

Οι συνάδελφοι της Μυτιλήνης έκοψαν την πίτα τους
Με πρωτοβουλία του συναδέλφου  Νίκου Σαμαρά, οι συνάδελφοι συνταξιούχοι 

της Μυτιλήνης στις 17 του Φλεβάρη έκοψαν την πίτα τους –όπως έχουν καθιερώσει 
κάθε χρόνο- στο κέντρο «ΚΑΛΑΜΙΕΣ». Αντάλλαξαν τις καθιερωμένες πρωτοχρο-
νιάτικες ευχές και έδωσαν ραντεβού για την επανάληψη της ετήσιας συνάντησης 

την επόμενη χρονιά. Θερμές ευχές από το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ. 
Νά’ στε όλοι καλά συνάδελφοι και του χρόνου. 
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καταγγέλλει στα μέλη του την 
πρωτοφανή στα 54 χρόνια λειτουργίας του ΣΣΙΛΤΕ, γραπτή αίτηση μίσους που δια-
κινούν οι εκπρόσωποι της λεγόμενης «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για σύγκληση έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης με πρόταση μομφής κατά της Διοίκησης του Συλλόγου και 
διενέργεια εκλογών 15 μήνες πριν την λήξη της νόμιμης θητείας του δημοκρατικά 
και με μαζική συμμετοχή από τους συνάδελφους εκλεγμένου Δ.Σ., με συκοφαντικές, 
ψευδείς και διχαστικές αναφορές.

Επειδή και οι επτά (7) περιγραφόμενες αναφορές της ΑΙΤΗΣΗΣ  είναι ανύπαρκτα 
περιστατικά, συκοφαντικά, ψευδή και ποινικά κολάσιμα, το Δ.Σ. δημοσιεύει επίσημα 
έγγραφα που καταρρίπτουν κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό και προειδοποιεί νομίμως 
τόσο τους ηθικούς αυτουργούς που το διακινούν όσο και τους ελάχιστους φυσικούς 
αυτουργούς που θα υπογράψουν το κείμενο, ότι με απόφαση του Δ.Σ. θα διωχθούν 
αστικά και ποινικά, με άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όσοι υπογράψουν έχουν την 
σχετική ευθύνη και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.    

ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΛΕΝΕ 
ΟΧΙ

ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ∆ΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΟΥΣ
Καταδικάζουν και αγνοούν οι συνταξιούχοι συνάδελφοι της Ιονικής την διχαστική, συκοφαντική, 
αστικά και ποινικά κολάσιμη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ» που διακινεί η παράταξη της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ».

1. Ισχυρίζονται ότι «Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ δεν έχει προ-
χωρήσει σε καμία δικαστική ενέργεια για την απόδοση ευ-
θυνών κατά του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σχετικά με την κατα-
στροφική επένδυση των 55,5 εκατ. στην Attica Bank…»                                                                                                                                       
-ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΣ. Δη-
μοσιεύουμε παρακάτω το έγγραφο ντοκουμέντο της 
Μηνυτήριας Αναφοράς που το Προεδρείο του Συλλόγου 
μας κατέθεσε στον Εισαγγελέα κατά του Δ.Σ. του ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ και του ηθικού αυτουργού Υφυπουργού Εργα-
σίας. Δημοσιεύουμε επίσης απόσπασμα των πρακτικών 
του Δ.Σ. στο οποίο αναφέρεται σαφώς ότι την απόφαση 
της μηνυτήριας αναφοράς την ψήφισαν μόνο τα μέλη 
του Προεδρείου του ΣΣΙΛΤΕ, ενώ τα τρία (3) μέλη του 
Δ.Σ. της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» απείχαν και δεν ψήφι-
σαν την μηνυτήρια αναφορά!!!

2. Ισχυρίζονται οι «ηγέτες του δι-
ασπαστικού σωματείου της ΙΟΝΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ότι «η πλειοψηφία του 
Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ προωθεί την ένταξη 
μόνο των συνταξιούχων ασφαλισμέ-
νων στο κρατικό Επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ 
και όχι όλων των ασφαλισμένων με-
λών και της περιουσίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
και μάλιστα με μειωμένες συντάξεις».                                                                                                                          
-ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΕΣ καθ΄ όσον 
όλοι οι Σύλλογοι Συνταξιούχων μέλη του 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μαζί με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ από κοινού επισκέφθηκαν εννέα (9) φορές τους εκά-
στοτε τρεις (3) Υφυπουργούς Εργασίας, έστειλαν δεκάδες έγγραφα αιτήματα στο Υπουργείο Εργασίας, επέδω-
σαν ψήφισμα της συγκέντρωσης των μελών και ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και καταβολή συντάξεων με βάση το καταστατικό του ΕΤΕΑΕΠ (172 ευρώ μέση 
σύνταξη σήμερα έναντι των 47,54 ευρώ που καταβάλλονται σε 4.500 από τους 6.500 συνταξιούχους ασφαλισμέ-
νους). Αντίθετα η λεγόμενη «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» είχε ανακοινώσει –όχι μία φορά- την επιδίωξη ίδρυσης επαγ-
γελματικού ταμείου, την οποία αργότερα απέσυρε σιωπηρώς! Δημοσιεύουμε παρακάτω απόσπασμα σχετικού μας 
εγγράφου προς το Υπουργείο Εργασίας που διαψεύδει καθ΄ ολοκληρίαν τις κακόβουλες αιτιάσεις.

3. Ισχυρίζονται οι διακινούντες την διχαστική ΑΙ-
ΤΗΣΗ, ότι «Το Δ.Σ. του Συλλόγου κατά παράβαση του 
καταστατικού, αρνείται–είτε ρητά-είτε σιωπηρά να 
προβεί στην εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Συλλό-
γου όλων των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται».                                                                                                                              
    –ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΕΣ αφού σε κάθε Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εγκρίνεται ομό-
φωνα η εγγραφή όλων των νέων συνταξιούχων που 
υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής  και μέχρι τώρα έχουν 
εγγραφεί  453 νέα μέλη επί θητείας μας!!! Ο Σύλλο-
γός μας εξάλλου σε τακτά διαστήματα αποστέλλει κατ΄ 
οίκον ταχυδρομικά αιτήσεις εγγραφής σε όλους τους 
συναδέλφους μη-μέλη προκειμένου να εγγραφούν. Οι 
μόνοι που δεν έχουν εγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. (το 
οποίο είναι αρμόδιο βάσει καταστατικού για παν θέμα 
του συλλόγου) είναι οι τρεις (3) συνιδρυτές του δια-
σπαστικού σωματείου «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», οι οποίοι 
ζημιώνουν οικονομικά, λειτουργικά και θεσμικά τον 
ΣΣΙΛΤΕ με τις ενέργειές τους και η δραστηριότητά τους 
είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
συλλόγου. Με τα έγγραφα που παρακάτω δημοσιεύου-
με καταρρέει και αυτός ο ανύπαρκτος ισχυρισμός τους.

4. Ο ισχυρισμός των «ηγετών» του διασπαστικού σωματείου της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ότι «Το ΔΣ του 
ΣΣΙΛΤΕ αντιτίθεται στην ενότητα του χώρου…» είναι «αστείος», ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΣ και ΨΕΥΔΗΣ αφού σύμ-
φωνα και με τα έγγραφα ντοκουμέντα που δημοσιεύουμε παρακάτω:  
–Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ ιδρύθηκε το 1965, είναι συνδικαλιστικό σωματείο συνταξιούχων του 
ν.1264/82 και είναι αναγνωρισμένος από την ΟΣΤΟΕ και 
την ΑΓΣΣΕ. Αντίθετα η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ιδρύθηκε το 
2010 (40 χρόνια μετά-άρα διασπαστικά),  δεν είναι ανα-
γνωρισμένη από καμία Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία, 
είναι το μόνο πρωτοφανές μόρφωμα στο χώρο των Τρα-
πεζών, έχει μέλη και εργαζομένους και συνταξιούχους, 
σωματείο του αστικού κώδικα. Σύμφωνα με το έγγραφο 
απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. 14/10/2014 που δημοσιεύου-
με οι εκπρόσωποι της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» δήλωσαν 
ότι ο Σύλλογός τους δημιουργήθηκε «για την ανάγκη της 
μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι πολλά, πάρα πολλά.»! 

5. Αναφέρουν φαντασιώσεις και ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ αυτα-
πόδεικτα ΨΕΥΔΗ, ότι δήθεν «Η πλειοψηφία του Δ.Σ. αρ-
νείται να ενημερώνει την μειοψηφία του Δ.Σ., στην οποία 
δεν χορηγεί ούτε αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσε-
ων του Δ.Σ».
Τηρείται νομότυπα η διαδικασία που προβλέπει το κατα-
στατικό, το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικά σχεδόν κάθε μήνα και 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται αναλυτι-
κά, ενημερώνονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και λαμβάνονται 
αποφάσεις, άλλοτε ομόφωνα και άλλοτε με πλειοψηφία. Στους εκπροσώπους των παρατάξεων χορηγούνται 
πάντα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με υπογραφή παραλαβής τους –Το σχετικό ΝΤΟ-
ΚΟΥΜΕΝΤΟ -απόσπασμα παραλαβής των πρακτικών- από την εκπρόσωπο της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που 
δημοσιεύουμε παρακάτω καταρρίπτει και αυτή την ασύστολη αιτίαση που ψευδώς περιγράφουν.

6. Στην τελευταία παράγραφο της ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για Γ.Σ. γράφουν: «Το Δ.Σ. του Συλλό-
γου δεν έχει έως σήμερα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού 
του Συλλόγου προκειμένου να εκσυγχρονιστεί αλλά και να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν.1264/1982 
σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των αρχαιρεσιών».
-Οι αιτούντες φαίνεται πως σκόπιμα ξεχνούν, ότι οι εκλογές του Συλλόγου μας διενεργήθηκαν πριν 20 
μήνες με το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο εφαρμόστηκε υποχρεωτικά σε όλα τα σωματεία των 
συνταξιούχων (και καλώς) με το ν.4331/2015 του τότε Υφυπουργού Εργασίας Δημήτρη Στρατούλη που 
εισήγαγε τις διατάξεις του ν.1264/82 σε όλα τα σωματεία. Έκτοτε καμία παράταξη στο χώρο της Ιονικής δεν 
έχει προτείνει στο Δ.Σ. του Συλλόγου κανένα νέο συγκεκριμένο σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού 
του. Το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ως γνωστόν είναι υπέρμαχος της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ως 
του πιο δίκαιου συστήματος στην εκπροσώπηση των συνταξιούχων στις αρχαιρεσίες και στις διεκδικήσεις 
τους.
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Καλή επιτυχία στους συναδέλφους της Ιονικής, 
υποψηφίους στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 
της 26ης Μαΐου 2019

1. Αργυροπούλου Μαρία.
 Υποψήφια Δημοτική Σύμβου-

λος στο Παλαιό Φάληρο με 
τον Συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ» του 
Υποψήφιου Δημάρχου Ανδρέα 
Δούμα. 

2. Ασκούνης Κώστας. 
Πρώην Δήμαρχος και Υποψή-

φιος Δήμαρχος Καλλιθέας με 
τον Συνδυασμό «Προοπτική 
Ζωής».

3.  Ζούππα-Αγγελίδη Σοφία. 
Υποψήφια Σύμβουλος Δημοτικής 

Κοινότητας Νέου Ψυχικού με 
τον συνδυασμό «Συμμαχία Πο-
λιτών».

4. Κουνάδη Σταματία (Ματίνα). 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

με τον συνδυασμό «Αγία Βαρ-
βάρα Πρώτη Ξανά» του Υπο-
ψήφιου Δημάρχου Λάμπρου 
Μίχου.

5. Κουρτίδου Γεωργία (Τζίνα).
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

στην Καλλιθέα με τον Συνδυ-
ασμό «Προοπτική Ζωής», του 
Υποψήφιου Δημάρχου επίσης 
συνάδελφου Κώστα Ασκούνη.

6.  Μακρής Λεωνίδας. 
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-

λος Αγ. Δημητρίου με τον συν-
δυασμό «Δύναμη Αλλαγής».

7.  Μουτσατσός Κώστας. 
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-

λος στο Γαλάτσι με τον Συνδυα-
σμό «Γαλάτσι. Ζούμε εδώ» του 
Υποψήφιου Δημάρχου Κώστα 
Ζώμπου.

8.  Πολυταρίδου Ελένη. 
Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος για 

την Κοινότητα Μύρινας Λήμνου 
με τον συνδυασμό «Για την Μύ-
ρινα Μπροστά».

9. Σταματίου Θεόδωρος (Αντιδή-
μαρχος Δ. Παλλήνης).

 Υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος στην Παλλήνη με τον 
Συνδυασμό «Ανθούσα -Γέρα-
κας – Παλλήνη – Μια πόλη για 
όλους»  του Δημάρχου Αθανά-
σιου Ζούτσου.

10. Τάτσης Πέτρος. 
Υποψήφιος περιφερειακός σύμ-

βουλος με τον συνδυασμό 
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Υποψήφια 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΙΔΟΥ. 

11. Τζίβα Αιμιλία.
Υποψήφια Δήμαρχος Ηρακλείου 

Αττικής με τον Συνδυασμό «δί-
κτυο πολιτών Ηρακλείου».

12. Τζίβας Κώστας.
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-

λος στο Ηράκλειο Αττικής με 
τον Συνδυασμό «δίκτυο πολι-
τών Ηρακλείου».

Κώστας Ασκούνης

Υποψήφιος Δήμαρχος Καλλιθέας

Κουνάδη Σταματία 
(Ματίνα)

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Τάτσης Πέτρος
Υποψήφιος 

Περιφερειακός Σύμβουλος

Ζούππα-Αγγελίδη 
Σοφία

Υποψήφια Σύμβουλος
 Δημοτικής Κοινότητας 

Νέου Ψυχικού

Πολυταρίδου Ελένη
Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος για την Κοινότητα Μύρινας Λήμνου
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Συνάδελφοι,

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε συνεργασία 
με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Μπούρλου, συνεχίζει τη διαδικασία κα-
τάθεσης ομαδικών αγωγών διεκδίκησης των μειώσεων που επιβλήθηκαν στην κύ-
ρια σύνταξή μας δυνάμει των μνημονιακών διατάξεων των Νόμων Ν. 4051/2012 &  
4093/2012 και των Δώρων Εορτών και των Επιδομάτων Αδείας. Ήδη δόθηκαν στο 
Δικηγορικό Γραφείο για κατάθεση, εκατοντάδες δικαιολογητικών συμμετοχής των 
συναδέλφων.

Για να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές και να διεκδικήσετε τα αναδρομικά, θα 
πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω αναφερόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
να τα αποστείλετε  άμεσα στον Σύλλογό μας. Οι ομαδικές αγωγές θα κατατεθούν υπο-
χρεωτικά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Εξουσιοδότηση-Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Εργολαβικό Δίκης (να μας αποσταλεί εις 

διπλούν με γνήσιο υπογραφής και στα δύο αντίγραφα από τα ΚΕΠ).
2. Τα Στοιχεία Ενάγοντος Συμπληρωμένα.
3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης και τυχόν τροποποιητικές (φωτοτυ-

πία).
4. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων (δύο ενδεικτικά κατ’ έτος, από το 

2014-2018).
5.  Φωτοτυπία αίτησης μη παραγραφής Αναδρομικών που υπεβλήθη στον ΕΦΚΑ (δεν 

θα αποσταλεί το παρόν δικαιολογητικό της Αίτησης για όσους την υπέβαλαν μέσω 
του ΣΣΙΛΤΕ). 

6. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 40€ στην ALPHA BANK με αιτιολογία «ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΡ. ΛΟΓ. 101002320023190,  IBAN : GR67 0140 1010 1010 
0232 0023 190,  (ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ).

Οι χήρες, καθώς και οι κληρονόμοι, θα πρέπει να έχουν επιπλέον τα κάτωθι: Ληξι-
αρχική Πράξη Θανάτου, Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών για να φαίνονται όλοι οι 
κληρονόμοι, Δημοσιευμένη Διαθήκη (αν τυχόν υπάρχει), ειδάλλως πιστοποιητικό μη 
δημοσίευσης διαθήκης. 

Διαδικασία αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Σύλλογο Συνταξιού-
χων Ιονικής Τράπεζας:
- Αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου μας, Πανεπιστημίου 38, 5ος όροφος.
- Αποστολή των απαραίτητων ως άνω δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο, με συ-

στημένη επιστολή ή κούριερ στην διεύθυνση του Συλλόγου μας:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ

Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε και να τα εκτυπώσετε και στην ιστο-
σελίδα του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις απευθύνεστε στο τηλέφωνο του 
Συλλόγου 210 3615765, Γεν. Γραμματέας Συλλόγου κ. Αθηνά Καραδελή. 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ ενέκρινε με μεγά-
λη πλειοψηφία το πλαίσιο της συμφωνίας για τη νέα 
Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των τραπεζοϋπαλλή-
λων, 2019-2021.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συμφωνίας ΟΤΟΕ – 
Τραπεζών για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 

των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα έχει τριετή διάρκεια 2019 – 2020 – 2021, περιλαμ-
βάνονται τα εξής:
•  Προστασία της απασχόλησης.
 Η βελτιωμένη, σε σχέση με την προηγούμενη, ρήτρα προστασίας της απασχόλη-

σης για τα 3 χρόνια που θα διαρκέσει η νέα Κλαδική Σύμβαση, είναι σαφής και 
κατηγορηματική, αφορά ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στις τράπεζες, χωρίς προϋ-
ποθέσεις και εξαιρέσεις και έχει ως εξής: 

•  Προστασία του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων με κάλυψη μέρους των 
απωλειών.
Μετά από 7 χρόνια καθήλωσης του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων, λόγω 

της μνημονιακής κρίσης, η ΟΤΟΕ απαίτησε και πέτυχε να αρχίσει, επιτέλους, η απο-
κατάσταση των εισοδηματικών απωλειών στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου. 
Η αποκατάσταση γίνεται  για όλους τους εργαζόμενους από το εισαγωγικό κλιμάκιο 

μέχρι το τελευταίο και έχει ως εξής:
– Από 1/12/2019 βελτίωση του εισοδήματος κατά 0,50%
– Από 1/12/2020 βελτίωση του εισοδήματος κατά 0,75%
– Από 1/12/2021 βελτίωση του εισοδήματος κατά 1,50%

 Συμφωνήθηκε η μείωση του ωραρίου συναλλαγών.                         
Μειώνεται το ωράριο συναλλαγών κατά 30 λεπτά την ημέρα από Δευτέρα έως και 

Πέμπτη και διαμορφώνεται από 08.00 έως 14.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Στεγαστικά Δάνεια.

 Διατηρείται το μειωμένο επιτόκιο 2% και η διάρκεια 40 ετών στα στεγαστικά δά-
νεια.  Επίσης, θα συνεχιστεί η συζήτηση για παραπέρα ρυθμίσεις στα ενήμερα δά-
νεια.
 Ενημέρωση και συζήτηση για την ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών.

Η συλλογική εκπροσώπηση σε κάθε επιχείρηση του κλάδου θα έχει δικαίωμα ενη-
μέρωσης και συζήτησης για τα σχέδια ψηφιοποίησης της αντίστοιχης Τράπεζας που 
επηρεάζουν τους εργαζόμενους, καθώς και για την εκπαίδευση που χρειάζονται 
οι εργαζόμενοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της ψηφιακής 
μετάβασης.

Ακόμη ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη νέα Κλαδική Σύμβα-
ση τα εξής:
• Εισαγωγή για πρώτη φορά σε κλαδική Σ.Σ.Ε. ρύθμισης – πλαισίου για τα συστήμα-
τα αξιολόγησης, που προβλέπει ότι η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε εργαζόμε-
νου, γίνεται με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες και τη συμβολή του στο πλαίσιο της 
συνολικής απόδοσης της μονάδας και λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς εργα-
σίας των Τραπεζών. Έτσι μπαίνει φραγμός σε αυθαίρετες ερμηνείες και πρακτικές.
• Το επίδομα τοκετού αυξάνεται στα 2.000 ευρώ από 1.557 ευρώ που ίσχυε μέχρι 
σήμερα.
• Χορηγείται άδεια 3 ημερών και στον πατέρα, λόγω απόκτησης τέκνου.
• Η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται 
κατά δύο ημέρες επιπλέον της σημερινής ισχύουσας, για κάθε παιδί πέραν του 1ου.
• Οι εργαζόμενοι – άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) θα επιλέγουν τη χρήση του 
μειωμένου ωραρίου που δικαιούνται, στο χρόνο που τους εξυπηρετεί εντός του 
ωραρίου.
• Βελτίωση των κονδυλίων για Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες.

Ομαδικές Αγωγές 
Αναδρομικών

Συνεχίζεται μαζικά η συγκέντρωση των δικαιολο-
γητικών για την δικαστική διεκδίκηση των μειώσε-
ων που επιβλήθηκαν με τους Αντισυνταγματικούς Ν. 
4051/2012 &  4093/2012, των Δώρων Εορτών και Επιδο-
μάτων Αδείας.

Συμφώνησαν ΟΤΟΕ & τράπεζες 
για 3ετή κλαδική σύμβαση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών 
πληροφοριών από ειδήμονες και μη, σχετικά με τις δικα-
στικές εξελίξεις στο ζήτημα των περικοπών των συντά-
ξεών μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και προ-
βληματισμός στην κοινωνία των συνταξιούχων. Προς 
άρση κάθε αμφιβολίας, αλλά και προς αποκατάσταση της 
πραγματικότητας, η ΑΓΣΣΕ σε συνεργασία με το νομικό 
της επιτελείο, σας γνωστοποιεί τα εξής:
 Α) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051/2012, 
4093/2012 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ. 
Με τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι μειώσεις 
στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν θεσπιστεί 
βάσει άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και του άρθρου 
πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 
περ. 3 του ν. 4093/2012 είναι εξόχως αντισυνταγματικές 
και συνεπώς ανεφάρμοστες. Και τούτο διότι σύμφωνα 
με το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων «η περικο-
πή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που 
αποτελεί τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφα-
λιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον συ-
νταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να 
διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους 
όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυ-

ση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή, 
και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και 
της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που 
δεν αφίσταται, πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες 
συνθήκες του εργασιακού του βίου..». Ζήτημα τέθηκε 
σχετικά με την αναδρομικότητα δικαστικής διεκδίκησης 
των ανωτέρω περικοπών, όπως επίσης και των δώρων 
εορτών και επιδομάτων αδείας. Οι αποφάσεις της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ αποφάνθηκαν ότι για όσους δεν είχαν 
ασκήσει αγωγή μέχρι τη δημοσίευσή τους (ήτο μέχρι 
1-7- 2015), τότε η διεκδίκηση άρχεται από 1-7-2015 
και εξής. Εντούτοις, πολλά πρωτοβάθμια δικαστήρια 
που έχουν επιληφθεί σχετικών αγωγών συνταξιούχων, 
έχουν κρίνει ότι η αναδρομικότητα ανατρέχει από 1-1-
2013 και όχι από 1-7-2015. Συνεπώς, σε κάθε περίπτω-
ση οι διεκδικήσεις αυτές πρέπει να ξεκινούν από 1-1-
2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αγωγής 
στη γραμματεία του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. 
Β) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥ-
ΓΚΑΛΟΥ.
 Ως γνωστόν, την 6η -10-2017 συζητήθηκαν ενώπιον 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετι-
κές αιτήσεις ακύρωσης κατά των Υπουργικών Αποφά-
σεων του νόμου 4387/2016 που άπτονται ενός ευρέος 
φάσματος συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων (επαναϋπολογι-
σμός, μείωση επικουρικών, νέο σύστημα υπολογισμού 
εφάπαξ κ.ο.κ.). Η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται με ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον την προσεχή περίοδο, τόσο όσον 
αφορά για το ποιες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου  
θα κρίνει ως αντισυνταγματικές, όσο και για ποιες ομά-
δες συνταξιούχων θα συμπεριλάβει στο διατακτικό της. 
Η απόφαση αυτή, για την οποία μάλιστα ο απερχόμενος 
Πρόεδρος του ΣτΕ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε πιέσεις με 
αποτέλεσμα να υποβάλει την παραίτησή του, θεωρείται 
ιδιαίτερα κρίσιμη ως προς το μέλλον του ασφαλιστικού 
αλλά και συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας, 
και τούτο διότι αναμένεται να μπει μία τομή στο τί θεω-
ρείται από την Ελληνική Δικαιοσύνη ως το μέτρο αξιο-
πρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων της χώρας μας. 
Επίσης, θα δοθεί λύση και σε μία σειρά ζητημάτων που 
ταλανίζουν τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, 
όπως ο επανυπολογισμός στις κύριες συντάξεις, οι επι-
κουρικές συντάξεις, τα όρια συνταξιοδότησης αλλά και ο 
τρόπος υπολογισμού της σύνταξης στις χήρες κ.λπ. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικα-
στήριο της χώρας μας θα σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων, θα αποδειχθεί συνεπές με την προηγούμενη 
νομολογία του (και όχι ανακόλουθο), δεν θα υποκύψει 
στις πιέσεις που δέχονται οι δικαστές του (όπως ο ίδιος 
ο προηγούμενος Πρόεδρός του αποκάλυψε) και εν τέλει 
θα ακολουθήσει τον δρόμο της ισότητας, της αναλογικό-
τητας και της δικαιοσύνης για την τρίτη ηλικία. 
Η ΑΓΣΣΕ θα παρακολουθεί από κοντά, όπως πάντα, τις 
εξελίξεις και θα είναι αρωγός κάθε συνταξιούχου και 
κάθε σωματείου ή Ομοσπονδίας στους δίκαιους αγώ-
νες του. 

Αναδρομικά Συνταξιούχων - Νόμος Κατρούγκαλου
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Όταν τον λύκο τον «πιάνεις με τη γίδα» στην πλάτη τότε φοράει το προσωπείο και την «λεοντή» της κοκκινοσκουφίτσας και επικαλείται, ότι 

στην πλάτη του έχει την «κοκκινοσκουφίτσα» και την πάει στη γιαγιά της. Μετά γυρίζει στο χωριό με τις «κοκκινοσκουφίτσες» και ζητάει συγγνώμη 
στις υπόλοιπες. Γιατί η συγκεκριμένη του πόναγε την πλάτη και γι’αυτό δεν την πήγε στη γιαγιά της και την άφησε να φύγει. Αλλά το μάτι του 
ψάχνει για μια άλλη «κοκκινοσκουφίτσα» (καρικατούρα του γνωστού παραμυθιού).     

 Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες, είχαμε χρόνια να συναντηθούμε. Να ’μαι λοιπόν. 
 Συνάδελφοι, ένας από τους μεγάλους θεμελιωτές της ψυχολογίας ήταν και ο Καρλ Γιούγκ. Πολυγραφότατος.  Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του (αν 

όχι το μεγαλύτερο) ήταν ένα δίτομο  έργο του «Οι ψυχολογικοί τύποι».
Κάπου εκεί μέσα αποδεικνύει ότι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων τύπων – χαρακτήρων, είναι να αλλάζουν πρόσωπο άπειρες 

φορές. Γιατί ανάγκη τους είναι να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, έστω κι αν αυτό είναι από δωμάτιο σε δωμάτιο.
Αν όμως ο ίδιος άνθρωπος, λόγω αλλοτρίωσης, δεν γνωρίζει τον δικό του τύπο-χαρακτήρα, τότε υπάρχει κλινικό πρόβλημα και χρειάζεται ψυχίατρο 

προκειμένου να αποκαλύψει σ’ αυτόν τον εαυτό του, τον πραγματικό του τύπο-χαρακτήρα. Αν αυτό δεν γίνεται, τότε περνάει στο στάδιο της χαμηλότε-
ρης αυτοεκτίμησης έως την «ασυνειδησία». Αποτέλεσμα, να θέλει να αποδείξει στους άλλους πόσο σπουδαίος είναι, σε σημείο να γίνεται ένα είδος γελωτοποιού στον εαυτό 
του. Του αρκεί να φανεί στους άλλους σπουδαίος.

Ακριβώς αυτό (δηλαδή η ασυνειδησία), διδάσκεται και στην εγκληματολογία. Δηλαδή ο θύτης  να μην έχει συνείδηση τι κάνει. Παραδείγματα πάρα πολλά. θυμηθείτε το 
Δουρή που κήδευε το παιδί του κλαίγοντας και οδυρόμενος για την απώλειά του, για να αποδειχθεί, μετά, ότι ο ίδιος το βίαζε πολλά χρόνια που στο τέλος το σκότωσε ο ίδιος. 
Και πολλά άλλα παραδείγματα πλήρους ασυνειδησίας.

Έτσι ο γυμνός Ηγεμόνας ή Πλάτων ή Λύκος, παρασύρει το ακροατήριό του στις πολιτιστικές «εκδρομές του» για να κερδίσει μόνο τη συμπάθειά τους και την κατανόησή 
τους. Το παν γι’ αυτόν είναι να πείσει κάποια «κοκκινοσκουφίτσα» απ’ το ακροατήριο το πόσο καλός και φιλεύσπλαχνος είναι.

Όλοι βέβαια θα καταλάβατε στην πραγματική ιστορία ποιος είναι ο «λύκος» και ποια η «κοκκινοσκουφίτσα». Και ο νοών νοείτω.
Τώρα απ’ ό,τι μαθαίνω ο «λύκος» ή Πλάτωνας ή Ηγεμών έχει γίνει Πωλητής Τηλεφώνων; Αυτοκινήτων; -ή κάτι τέτοιο, αφού προηγουμένως έχει πουλήσει όλο το χωριό 

με τις «κοκκινοσκουφίτσες». 
 

Υ.Γ. Το παραμύθι-μάθημα έχει και συνέχεια αν το επιθυμείτε.                               Ανδρέας Μπάφης - Τηλ. Επικοινωνίας 6944  172229

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΦΗ - Μέλους του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ι.Λ.Τ.Ε.

Ένα παραμύθι, μάθημα ψυχολογίας
Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ (έργο του Ν. Μακιαβέλι) 

Ή Ο ΠΛΑΤΩΝ (Έλληνας φιλόσοφος) 
Ή Ο ΛΥΚΟΣ (κινείται ανάμεσά μας) 

Ζακυνθινά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα
(Από το βιβλίου του Ντίνου Κονόμου «Τση Ζάκυθος»)
Επιμέλεια δημοσίευσης του συναδέλφου Άγγελου Κονόμου

Η Ζάκυνθος ζούσε μιαν έντονη ζωή αναμνήσεων. Ήταν οι αναμνήσεις της ιδιότυπης και μεγαλόπρεπης 
ιστορίας της. Ύστερα όμως από τη σεισμοπυρκαγιά του 1953 κι ενώ αφανιστήκανε τα πάντα πλάτυνε 
προς κάθε κατεύθυνση η ζωή των αναμνήσεων, ακριβώς γιατί χαθήκανε τα πάντα. Είναι ένα δραματι-

κό θέριεμα της ζωής των αναμνήσεων. Όσο η διάβρωση της έκδηλης παρακμής ξαπλωνόταν ολούθε, τόσο 
αντιδρούσε ο παλιός Ζακυνθινός για το πατροπαράδοτο. Και φυσικό βέβαια είναι μετά τους σεισμούς και 
τον αφανισμό της αλησμόνητης χαριτωμένης πολιτείας η πάλη ετούτη να πάρει τις πιο απίθανες διαστάσεις. 
Μέσα από τα χαλάσματα ξεπήδησε η αναγκαιότητα να τηρηθεί το αντέτι οπωσδήποτε. Λοιπόν κι εφέτος, 
όπως και πέρυσι θα γίνει μέσ’ από τα ερείπια ο δρόμος του Σταύρου, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Η Μεγάλη Παρασκευή στη Ζάκυνθο είναι ημέρα γενικού πένθους. Τα μαγαζιά μένουνε κλειστά και κα-
νένας θόρυβος δεν ακούγεται στους δρόμους. Οι καμπάνες σταματούνε, «χηρεύουνε», όπως λένε, από τα 
χαράματα της Μεγάλης Πέμπτης. Όλος ο κόσμος τρώει φτάζυμα, μαρούλια και νερόβραστα κουκιά. Στα 
σπίτια δεν σαρώνουνε, δεν μαγερεύουνε, ούτε στρώνουνε τραπέζι. Συνηθίζουν άντρες και γυναίκες να 
φορούνε σκούρα ρούχα.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται η γνωστή ιεροτελεστία κι αφού απολύσουν οι εκκλησίες, όλοι 
κατεβαίνουνε στην πλατεία Σολωμού, για να πάρουνε μέρος στο δρόμο του Σταυρού.

Στις δύο μετά το μεσημέρι συγκεντρώνεται ο κόσμος έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου του 
Μόλου, απ’ όπου ξεκινά κάθε χρόνο η λιτανεία του Εσταυρωμένου. Είναι αντίστοιχη τελετή με το δρόμο του 
Σταυρού των καθολικών και ιδιαίτερα με τη συνήθεια που έχουνε στην Ισπανία να λιτανεύουνε το Σταυρό 
έξω από την εκκλησία. Στην παράταξη προηγούνται τα καπίτουλα των διαφόρων εκκλησιών και οι σημαίες 
των συντεχνιών τυλιγμένες και γυρμένες σ’ ένδειξη πένθους. Ακολουθούνε μουσικές, το Καπίτουλο της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και διπλή σειρά ιερέων έχοντας στη μέση τον τσεριμονίστα. Αμέσως έρχε-
ται «ο Ουρανός» και κάτω από τη σκέπη του το Κόνισμα, «η Παναγία η πενθούσα» (Mater dolorosa), ελαι-
ογραφία ντόπιου ζωγράφου. Ακολουθεί ο Εσταυρωμένος, έργο άγνωστου και σημαντικού ζωγράφου που 
τον κρατάει ένας ιερωμένος. Ύστερα προχωρεί ο αρχιεπίσκοπος με τους επίσημους και σε συνέχεια ο λαός.

Η λιτανεία κάνει ένα γύρο στην πόλη και ξαναγυρίζει στην πλατεία της εκκλησίας. Εκεί ο αρχιεπίσκοπος 
ανεβαίνει σ’ ένα πατάρι και κρατώντας τον Εσταυρωμένο ευλογεί τρείς φορές τους πιστούς, συγχρονί-
ζοντας αυστηρά το γύρσιμο του Εσταυρωμένου με το ρυθμό της μουσικής. Η μουσική παίζει κάτι το πού 
υποβλητικό που εκφράζει το βαρύ πένθος μιας Μεγάλης Παρασκευής, όπως τη νοιώθουνε στη Ζάκυνθο.

Τις πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται μια περίφημη λιτανεία ενός μόνον Επιταφίου από τη 
Μητρόπολη. Ο Επιτάφιος στη Ζάκυνθο, που η αρχιτεκτονική του είναι αυστηρά συνταιριασμένη με την 
ιδιότυπη γραμμή του τρούλου των ζακυνθινών καμπαναριών, είναι κι αυτός προσεκτικά δημιουργημένος, 
μπαίνοντας έτσι στην περιοχή των έργων τέχνης. Μέσα στην ανοιξιάτικη νύχτα την αρωματισμένη από τα 
νεραντζάνθια των περιβολιών, η ιερά πομπή ξεκινά για την καθιερωμένη διαδρομή. Στα σπίτια κρεμούν 
επίσημους μαύρους τάπητες και καίνε μοσχολίβανο.
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Η ιστορία του Hilton
«ΙΟΝΙΚΗ     ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.Ε.» 

Aς πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Η εταιρία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.Ε.» ιδρύθηκε 
το 1957 (Φ.Ε.Κ. 497/21.10.57) µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (Α.Μ.Α.Ε.) 459/06/Β/86/07 µε 
αρχική ονοµασία «Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε.». Οι κυριότεροι σταθμοί της διαδρομής της μέχρι 

το 2004 (μια κορυφαία στιγμή λόγω της επιλογής της ΔΟΕ για το ξενοδοχείο της Ολυμπιακής οικογένειας) όπως 
αναφέρονται στο ετήσιο δελτίο χρήσεως 2004 της εισηγμένης εταιρείας έχουν ως εξής:                                                                                                                                       

1957: Σύσταση της Εταιρίας µε διάρκεια ζωής 70 έτη και αρχικό κεφάλαιο ∆ολάρια Η.Π.Α. 750.000 από 
τον  Όµιλο Αποστόλου Πεζά. Η αρχική επωνυµία της Εταιρίας ήταν «Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε.» µε 
σκοπό την ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων υπερπολυτελείας.                

1959: Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του σηµερινού ξενο-
δοχείου HILTON ΑΘΗΝΩΝ επί οικοπέδου εκτάσεως 16.326 τ.µ. Ένα εγχείρηµα 
πρωτόγνωρο σε έκταση και τόλµη για την εποχή του. Κατά την διάρκεια των 
εργασιών η οικογένεια Πεζά εκδήλωσε αδυναµία να συνεχίσει και να αποπε-
ρατώσει το έργο.                                                                                                                               

1960: Η κυριότητα των µετοχών της «Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις 
ΠΕΖΑ Α.Ε.» περιήλθε στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία χρηµατοδότησε την κα-
τασκευή του ξενοδοχείου. Τότε η Εταιρία µετονοµάσθηκε σε «Ξενοδοχειακαί 
Επιχειρήσεις Η ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.».                                     

1963: Ολοκλήρωση ανέγερσης του HILTON ΑΘΗΝΩΝ. Τα επίσηµα 
εγκαίνια έγιναν στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους µε τριήµερες γιορταστικές 
εκδηλώσεις. Την αρχιτεκτονική οµάδα του έργου αποτελούσαν οι κ.κ. Π. Βασι-
λειάδης, Ε. Βουρέκας και Στ. Στάικος. Το κόστος κατασκευής, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της αξίας του οικοπέδου (µε τα οικονοµικά δεδοµένα της εποχής 
εκείνης) ανήλθε σε ∆ολάρια Η.Π.Α. 15.000.000.                                                                                                                

1987: Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο νησί της Ρό-
δου. Στις αρχές του έτους ξεκίνησε η ανέγερση του υπερπολυτελούς ξενοδο-
χείου, στην θέση Ιξιά του ∆ήµου Ιαλυσού, επί οικοπέδου 85.000 τ.µ.                                                                                               

1993: Ολοκλήρωση των εργασιών του ξενοδοχείου της Ρόδου στις 
αρχές του έτους. Τη διαχείριση του ξενοδοχείου ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία 
GRECOTEL A.E. Τα επίσηµα εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1993, η δε πρώτη 
επωνυµία του ήταν «RHODES IMPERIAL GRECOTEL».                                                                                                                     

1999: Αλλαγή διευθύνσεως των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας 
από την οδό Κ. Βεντήρη 5 πλησίον του ξενοδοχείου ATHENS HILTON στην οδό 
Φιλελλήνων 6 στο Σύνταγµα, Αθήνα (ΦΕΚ 406/20.1.2000).                                                                                             

2000: Υπογράφηκαν οι νέες συµβάσεις λειτουργίας και διαχειρίσεως 
για τους ιδιόκτητες ξενοδοχειακών µονάδων Αθηνών και Ρόδου µεταξύ της 
Εταιρίας και της Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., µε εγγυητή την Hilton 
International Co. Η νέα επωνυµία του ξενοδοχείου της Ρόδου είναι «HILTON 
RHODES RESORT».                                                                                                  

2001: Τέθηκε σε εφαρµογή η νέα σύµβαση λειτουργίας και δια-
χειρίσεως για το ξενοδοχείο της Ρόδου µε τη Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη 
Ε.Π.Ε. Από την 1η Νοεµβρίου 2001 και ολόκληρο το έτος 2002 το ξενοδοχείο 
διέκοψε πλήρως λόγω των εργασιών ριζικής ανακαινίσεως και της προσθήκης 
της πτέρυγας.                                                                                

2002: Αλλαγή διευθύνσεως των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας 
από την οδό Φιλελλήνων 6 στο Σύνταγµα στην οδό Κ. Βεντήρη 5 πλησίον του 
ξενοδοχείου ATHENS HILTON, Αθήνα (ΦΕΚ 12897/27.12.2002).                                                                                     

2003:Μερική λειτουργία του ξενοδοχείου Hilton Athens (11/02/2003) 
και σταδιακή επανένταξή του στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας µετά την ρι-
ζική του ανακαίνιση συµπεριλαµβανοµένης της πτέρυγας δωµατίων.                                                                           

2004: Από την 01/02/2004 λειτουργούν όλα τα τµήµατα του Athens 
Hilton. Τον Αύγουστο αποτέλεσε µε επιτυχία το επίσηµο ξενοδοχείο της ∆ιε-
θνούς Ολυµπιακής Επιτροπής κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων 
ΑΘΗΝΑ 2004.

Επιμέλεια κειμένου Γιώργου Κολλάτου, Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ  

Ανακεφαλαιώντας, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την φιλοδοξία 
ενός από τα μέλη της οικογένειας Πεζά, τον Ιγκόρ Πεζά. Ο ίδιος 
λέγεται ότι ήρθε σε επαφή με την οικογένεια Χίλτον για να φέρει 
την διεθνή φίρμα στην Αθήνα. Αλλά, η εταιρεία Πεζά μέσα σε 
μια νύχτα  οδηγήθηκε στην χρεωκοπία και το φιλόδοξο εγχεί-
ρημα συνεχίσθηκε από τον καθηγητή, τραπεζίτη Στρατή Ανδρε-
άδη, στον οποίο ανήκε και η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα. Μετά την 
αναγκαστική έξοδο Ανδρεάδη και το πέρασμα του ελέγχου του 
Συγκροτήματος της Εμπορικής Τράπεζας στο Κράτος το 1975 η 
εισηγμένη εταιρεία (αν και ξενοδοχειακή) ανήκε στον «ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα». Το 1999 η εταιρεία περνά στον έλεγχο της 
Alpha Bank αφού η τελευταία εξαγοράζει την Ιονική Τράπεζα 
που κατέχει τις μετοχές της.                
Το 2019 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο που το περιεχόμενο που θα 
γραφεί από την εταιρία  Κωνσταντακόπουλου-ΤΕΜΕΣ (Costa 
Navarino) που αγόρασe το Hilton, θα καθορίσει εξελίξεις στην 
ευρύτερη αγορά του τουρισμού.

Το 1959 ξεκίνησε η ανέγερση του σημε-
ρινού ξενοδοχείου HILTON ΑΘΗΝΩΝ.

Ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 
Καραμανλής εξετάζει την μακέτα του ξε-
νοδοχείου. Διακρίνονται μεταξύ άλλων, 
ο μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο τότε Υπουργός 
Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης και ο αρχι-
τέκτονας Σπύρος Στάικος (1959).

Τα επίσημα εγκαίνια του Hilton Αθηνών 
έγιναν στις 20 Απριλίου 1963 με τρι-
ήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, που 
συγκέντρωσαν εκλεκτούς καλεσμένους 
απ’ όλο τον κόσμο.

Οι συνάδελφοι της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ θυμούνται με αγάπη την επί σειρά 
ετών δωρεάν φιλοξενία των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και το μοί-
ρασμα των δώρων στα παιδιά μας από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΙΛΤΕ, στην 
πολυτελή αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ του Ηilton – Ιονική Ξενοδοχεία και Επιχει-
ρήσεις Α.Ε.  Από το αρχείο του αντιπροέδρου του Συλλόγου  Γιάννη Βέργου.

O Conrad Hilton με τον Παπαληγούρα και τον 
Ανδρεάδη στην είσοδο του ξενοδοχείου. 

O τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος 
στο Hilton.

Το Costa Navarino 
αγόρασε το Hilton

Στα χέρια της ΤΕΜΕΣ του Ομίλου 
Κωνσταντακόπουλου, ιδιοκτήτη του 
Costa Navarino (Πύλος Μεσσηνίας), 
περνά ο έλεγχος του Hilton, καθώς ο 
τουρκικός όμιλος Dogus, του Φερίτ 
Σαχένκ, αποχωρεί από το σχήμα. 

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 
22 Φεβρουαρίου 2019 η ΤΕΜΕΣ, 
υπεγράφη συμφωνία για αύξηση της 
συμμετοχής της στο 51% και συνεπώς 
την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας 
Ιονική Ξενοδοχεία καί Επιχειρήσεις 
ΑΕ, ιδιοκτήτριας του Hilton Αθηνών.                                                                                                                        
Το 49% απέκτησε εταιρεία συνδεδεμένη 
με τον Όμιλο Olayan, μέτοχο της ΤΕΜΕΣ. 
Πρόκειται για το ποσοστό που κατείχε έως 
πρότινος η D Hospitality B.V., θυγατρική 
του τουρκικού Ομίλου Dogus. Ο τουρκικός 
όμιλος συμμετέχει και στον Αστέρα 
Βουλιαγμένης. Η φημολογία θέλει εν συνεχεία 
να ρευστοποιεί και αυτή την επένδυσή του και 
να αναλαμβάνει και εκεί η Olayan (μέτοχος 
της ΤΕΜΕΣ), που πήρε τώρα και το Hilton.                                                                                                                            
Η ΤΕΜΕΣ σχεδιάζει επενδύσεις 50 εκατ. 
ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Hilton 
Athens. Οι εργασίες ανακατασκευής του 
αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια, με 
το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται το 2021. 
Το ξενοδοχείο θα συνεχίσει τη λειτουργία 
του καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.                                                                         
Τα παρόντα 506 δωμάτια θα μετατραπούν σε 
126 πολυτελείς κατοικίες και 239 δωμάτια 
υψηλών προδιαγραφών. 
Επίσης, θα υπάρχουν ιδιωτικά clubs με 
εστιατόρια διακεκριμένων brands καθώς και 
club υγείας.
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Ιονική, Κατάστημα Φίλωνος 1960. 
Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Δημήτρη Αδαμαντιάδη. 

Εγκαίνια υποκαταστήματος Ιτέας 1973.

Κεντρικό Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Αθήνα, δεκαετία 1970.  Στιγμιότυπο από εκδήλωση στον 
χώρο του ισογείου, μπροστά από τα κεντρικά ταμεία. 
Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Νίκου Κεφαλληνού.  

Λαϊκή Τράπεζα 
Υποκατάστημα Λαρίσης. 
Εγκαίνια Κτιρίου, 
28 Ιανουαρίου 1951. 
Από το φωτογραφικό 
αρχείο του συναδέλφου 
Αντώνη Σαμακίδη.

Ιονικές αναμνήσεις

Κουμπαράς Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, δεκαετία 1950.

Εκδήλωση στο Κεντρικό της Ιονικής στην Αθήνα το 1975. 
Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Μιχάλη Γιαννικόπουλου.

Σύσκεψη εκπροσώπων Πελοποννήσου, του Συλλόγου Υπαλλήλων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας 
Ελλάδος το 1983 στην Τρίπολη.  

Χαρτονόμισμα μιας δραχμής 1885, ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LIMITED.


