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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Απολογισμός θητείας 2017-2020
στον Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΛΤΕ

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΤΟΙ 
για καλύτερες συντάξεις και υπηρεσίας υγείας.
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Πρόλογος Προέδρου Δ.Σ. - 
Οργάνωση και λειτουργία του Συλλόγου  
σελ. 2

Επικουρική Σύνταξη ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
Επαναφορά Αιτήματος και 
Αναπροσαρμογή 
Σύνταξης       
σελ. 3

Αναδρομικά συνταξιούχων    
σελ. 4

Σημαντικές παροχές υγείας στα μέλη 
του Συλλόγου μας          
σελ. 5-6

Κόκκινα δάνεια συναδέλφων – 
Μέσα επικοινωνίας Συλλόγου    
σελ. 7

Φιλανθρωπικό έργο – 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις Συλλόγου   
σελ. 8

Ενημερωτικές συναντήσεις με 
συναδέλφους της Περιφέρειας   
σελ. 9 

Κοινωνικά θέματα – 
Τιμητικές διακρίσεις συναδέλφων   
σελ. 10

Οικονομικός Απολογισμός 
και Προϋπολογισμός ΣΣΙΛΤΕ    
σελ. 11

Πρόσκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής
Γενικής Συνέλευσης   
σελ. 12

1965-2020: 55 χρόνια αγώνες 
για τους συνταξιούχους της ΙΛΤΕ   
σελ. 12
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ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, 
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, 
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, συνταξιούχοι της Ιονικής,
      
Πριν από 3 χρόνια οι συνεργάτες μου και εγώ ζητήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Σας υποσχεθήκαμε να είμαστε κάθε μέρα δίπλα 

σας, στην αποκατάσταση των συντάξεών μας, στη διεκδίκηση των αναδρομικών, στην αναβάθμιση των παροχών υγείας, στα 
εξατομικευμένα ζητήματα που σας απασχόλησαν, στην ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, στη συνεχή ενημέ-
ρωσή σας. Μας πιστέψατε και μας τιμήσατε με την ψήφο σας.

Στις 29 Ιουνίου 2020 το Δ.Σ. του Σ.Σ.Ι.Λ.Τ.Ε. ολοκλήρωσε τη θητεία του. Στεκόμαστε απέναντί σας και σας ζητάμε να κρίνετε 
αν τιμήσαμε κι εμείς με τη σειρά μας την επιλογή σας. Στις δώδεκα (12) σελίδες της εφημερίδας μας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ 
ΙΟΝΙΚΗΣ» που κρατάτε στα χέρια σας, παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έργου μας, από τον Ιούλιο του 2017 έως και τον Μάιο 
του 2020. Περιμένουμε να μας αξιολογήσετε.  

Τις δεσμεύσεις που θέσαμε πριν τις προηγούμενες αρχαιρεσίες, νιώθουμε ότι τις τηρήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε 
κάθε μέρα στα γραφεία του Συλλόγου, στην ΟΣΤΟΕ, στην ΑΓΣΣΕ, στην ΑΧΑ, στο Πολυϊατρείο, στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στον ΕΦΚΑ, στο 
ΤΑΥΤΕΚΩ, στα Υπουργεία, στα τηλέφωνα, στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συλλόγου, προσπαθώντας για το καλύτερο, για 
τους 3.000 συνταξιούχους συναδέλφους μας της Ιονικής Τράπεζας. 

Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι θα λύσουμε τα πάντα στη θητεία που μας πέρασε. Νιώθουμε όμως ότι αυτά που έγιναν ήταν πολ-
λά και σημαντικά. Οι 750 συνταξιούχοι μέλη του Συλλόγου μας που εξυπηρετήθηκαν και αποζημιώθηκαν για απλά και σοβαρά 
θέματα υγείας με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας, τις συμβεβλημένες Κλινικές και τα Κρατικά Νοσοκομεία. Η διεκδίκηση των 
αναδρομικών της Κύριας Σύνταξης που ολοκληρώνεται εντός των ημερών με τις 1350 αγωγές που καταθέσαμε και εκδικάστη-

καν στην πιλοτική δίκη του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διεκδίκηση των αναδρομικών από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ολοκληρώνεται θετικά στον Άρειο Πάγο στις 2 Οκτωβρίου 
2020, η χωρίς έξοδα άρση των προσημειώσεων των στεγαστικών μας δανείων, η σύσταση επιτροπής για δημιουργία νέου προϊόντος για τα κόκκινα δάνεια των συναδέλφων, 
είναι ενδεικτικά ζητήματα της δράσης του ΣΣΙΛΤΕ. Το κεντρικό ζήτημα βεβαίως που δεν υλοποιήθηκε ακόμα λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης των Κυβερνήσεων, είναι η 
ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ και η αναπροσαρμογή της Επικουρικής μας Σύνταξης. Πριν λίγες ημέρες (17/06/2020) η επαναφορά του ζητήματος από τον Σύλλογό μας στο Υπουργείο 
Εργασίας άνοιξε ξανά θετικά το πάγιο αίτημα.

Συνεργαστήκαμε άψογα με τις υπερκείμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΟΣΤΟΕ και ΑΓΣΣΕ, για την αποκατάσταση των συντάξεών μας που μειώθηκαν άδικα και σημαντικά 
με τους μνημονιακούς Νόμους, για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, των άδικων φόρων, τη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων, την αναβάθμιση των θεμάτων 
υγείας των συνταξιούχων 

Δεν ακολουθήσαμε ποτέ τον συνδικαλιστικό κατήφορο της έξαλλης αντιπολιτευτικής συνδικαλιστικής παράταξης, που με 128 συκοφαντικά δημοσιεύματα, με δικαστικά 
τερτίπια και εξουσιομανείς ενέργειες,  προσπάθησε να απαξιώσει τον θεσμό του Συλλόγου, διχάζοντας τους συναδέλφους.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Σας ζητάμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτά που μαζί ξεκινήσαμε, να πετύχουμε ακόμα περισσότερα, με σίγουρα βήματα, να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτό 

που ονειρευόμαστε, για τις ζωές μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.                                                                                             
Νιώθουμε τη δύναμη να κάνουμε ακόμη περισσότερα, ακόμη καλύτερα, αν μας δώσετε τη δύναμη φυσικά. Με λίγα λόγια και πολλή δουλειά, με αποτελέσματα. Έχουμε 

εμπιστοσύνη στην κρίση σας, μείνετε ασφαλείς.

Γιώργος Κολλάτος 
Για το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ

Πρόλογος Προέδρου Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ

Οργάνωση και λειτουργία του Συλλόγου 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΣΙΛΤΕ

Τα γραφεία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1965, στεγά-
ζονται στην  Αθήνα, Πανεπιστημίου 38,ΤΚ 106 79. Ώρες λειτουργίας 
από 8 π.μ. έως 3 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, τηλ. 210 3615765  
Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο www.syntaxilte.gr, την Ομάδα Συνταξιούχοι 
Ιονικής Τράπεζας στο facebook και τα Κινητά τηλέφωνα των μελών 
του Προεδρείου.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΕΦΚΑ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ –ΤΑΥΤΕΚΩ
Εκατοντάδες συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας εξυπηρετήθηκαν για τα παραπάνω 

ζητήματα, από την γραμματεία και τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας –ΣΣΙΛΤΕ.

ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΑΝ 24 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Στα πλαίσια του Καταστατικού του ΣΣΙΛΤΕ και της αναγκαιότητας για ανταλλαγή και λήψη αποφάσεων, το Δ.Σ. συνεδρίασε 

24 φορές την απελθούσα θητεία του 2017-2020.

201 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΣΙΛΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020
201 συνταξιούχοι μας γράφτηκαν νέα μέλη του ΣΣΙΛΤΕ τη θητεία  2017-2020.Οι συνάδελφοι της Ιονικής εμπιστεύονται και 

δυναμώνουν τον Σύλλογό μας, τον μοναδικό αναγνωρισμένο από ΟΣΤΟΕ και ΑΓΣΣΕ. Την ίδια περίοδο απεβίωσαν 135 μέλη 
μας. Σήμερα τα μέλη του Συλλόγου μας ανέρχονται σε 2.195

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΓΣΣΕ ΚΑΙ ΟΣΤΟΕ                                    
Ο Σύλλογός μας συνεργάζεται άψογα και υποβάλλει προτάσεις σε εβδομαδιαία βάση προς τον συνάδελφο Πρόεδρο και το 

Συμβούλιο Διοίκησης της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ).                                                                            
  Ο ΣΣΙΛΤΕ συμμετέχει με τον Πρόεδρό του σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών 

Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ). Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, στο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ στις 12/11/2019, κατέθεσε συ-
γκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για ενδυνάμωση και αναβάθμιση της μελλοντικής δράσης της Ομοσπονδίας μας.      

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ                                          
Το νέο Πολιτιστικό περιοδικό «διαδρομές» που εκδόθηκε στην απελθούσα θητεία μας (1ο τεύχος – 

Οκτώβριος 2017), αποτελεί τη μοναδική επιτυχημένη, αυτοτελή έντυπη έκδοση στον τραπεζικό χώρο και 
όχι μόνο.                                                                                                                

Η νέα ειδική έντυπη έκδοση του ΣΣΙΛΤΕ για την συνεργασία με το Πολυϊατρείο του Συλλόγου Προσωπι-
κού Alpha Bank (ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ), συνετέλεσε 
στην εγγραφή και εξυπηρέτηση 878 μελών μας με προνομιακές παροχές υγείας, πέραν του των παροχών 
της Δημόσιας Υγείας. 

        

ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΔΩΡΟ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 
138 συνάδελφοι στη θητεία του Συλλόγου 2017-2020, έλαβαν δώρα 75 ευρώ για κάθε παιδί που απέκτησε πτυχίο ή τέλεσε 

γάμο.
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Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) ΣΤΟ  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ  
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ)

     Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), λειτουργεί από το 1979 σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής 
Επικουρικής Ασφάλισης και αποτελεί φορέα ασφάλισης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 του ν.2084/1992, που εξομοιώνεται με αντίστοιχο φορέα Δημόσιας Επικουρικής 
Ασφάλισης. 

     Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασφαλίζει  υποχρεωτικά για Επικουρική Σύνταξη 9.700 τραπεζικούς υπαλλήλους (3.323 εργαζόμενοι  και 6.377 συνταξιούχοι), που προέρχονται από τις 
πρώην Τράπεζες ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ (ALPHA BANK),  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ΑΘΗΝΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUROBANK), ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ (Εθνική) και ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Λειτουργεί  δε με τη μορφή Αλληλοβοηθητικού Σωματείου που διοικείται από τα ασφαλισμένα μέλη του. Οι συνολικές εισφορές ανέρχονται σε  7% (των ασφαλισμένων 3%  
και των εργοδοτριών Τραπεζών 4%).  

     Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους το 2019 είναι 0,5:1, λόγω του ότι από το 2005, με τον ν. 3371/2005, έπαψαν να ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις τράπεζες, καθώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΕΠ. Διαχρονικά η σχέση επιδεινώνεται  εξ’ αιτίας των αλλεπάλληλων προγραμμάτων 
«εθελούσιας» εξόδου του προσωπικού των Τραπεζών, οι οποίες ουδέποτε αποζημίωσαν το Ταμείο, ως όφειλαν από την ισχύουσα νομοθεσία. 

     Η  αξία  του χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, σε τρέχουσες τιμές,  την 30.01.2020, ανερχόταν σε 196.000.000,00 €.  

      Οι αναλογιστικές μελέτες που έχει εκπονήσει το ίδιο το Ταμείο, από το 2012 έως και το 2017 προσδιορίζουν αναλογιστικά ελλείμματα, παρά τις συνεχείς μειώσεις των 
συντάξεων και την κατάργηση του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα. και Επιδόματος Αδείας. Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατάργησε  την υπολογισμένη βάσει καταστατικών 
διατάξεων σύνταξη στα 2/3 των συνταξιούχων του Ταμείου (5.000 περίπου σήμερα), στους οποίους  καταβάλλεται η κατώτατη 50 € μικτά – 47,5 € το μήνα καθαρά, η οποία 
είναι η κατώτατη σύνταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει μετατραπεί από Επικουρικό Ταμείο σε Ταμείο επιστροφής εισφορών, χωρίς να επιστρέφει μάλι-
στα τις αποδόσεις των εισφορών των ασφαλισμένων (550%).  

     
Κύριε Υπουργέ,
    Οι αρμόδιοι Υπουργοί της προηγούμενης Κυβέρνησης αν και γνώριζαν το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από τα επανειλημμένα υπομνήματά μας και από όσα τους είχαμε εκθέσει 

στις οκτώ (8) συναντήσεις μας, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις τους, δε μας συμπεριέλαβαν στο Ν.4618/2019, που έδωσε λύση μέσα από το ΕΤΕΑΕΠ στο θέμα 
της Επικουρικής Σύνταξης των ασφαλισμένων της Εθνικής Τράπεζας. 

     Με την παρούσα μας, ζητάμε να διασφαλίσετε τα  δικαιώματα στην Επικουρική Ασφάλιση των 6.377 συνταξιούχων και των 3.323 εργαζομένων Τραπεζοϋπαλλήλων που 
είμαστε ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δίνοντας μια οριστική λύση με προοπτική για το σύνολο των 9.700 ασφαλισμένων του Ταμείου. 

Η  ένταξή  μας   στο ΕΤΕΑΕΠ – με τους όρους και τις προϋποθέσεις του – αποτελεί  μονόδρομο  καθώς:                                                                    

•	 Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις ανωτέρω Τράπεζες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3371/2005 δεν ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αλλά στο ΕΤΕΑΕΠ, με απο-
τέλεσμα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να είναι ένα «κλειστό» Ταμείο, χωρίς νέους ασφαλισμένους που δεν μπορεί να εξασφαλίσει συντάξεις ισοδύναμες με εκείνες του ΕΤΕΑΕΠ.  

•	 Ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ 997/1979 στο άρθρο 3, προέβλεπε ότι στην περίπτωση που ένα επικουρικός ασφαλιστικός φορέας δεν μπορεί να χορηγεί παροχές ισο-
δύναμες με εκείνες του ΕΤΕΑΜ, μπορεί οποιαδήποτε οργάνωση των εργαζομένων ή ακόμη και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι να ζητήσουν από τον Υπουργό Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ ή σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση του ΕΤΕΑΜ και όλων των επικουρικών 
ταμείων.

•	 Το ύψος των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων για την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων (5.000 σήμερα) κυμαίνεται στο ποσό των 50 € μικτά μηνι-
αίως, αφού τους έχει καταργηθεί η καταβολή της υπολογισμένης, βάσει καταστατικών διατάξεων, επικουρικής σύνταξης.  

•	 Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους είναι 0,5:1, με αυξητική τάση.     
•	 Η περιουσία του Ταμείου που το χαρτοφυλάκιό του σήμερα ανέρχεται σε 196.000.000 €, δεν θα πρέπει να εξανεμιστεί είτε με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης 

είτε με την επιστροφή των εισφορών.
•	 Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2084/1992, αποτελεί φορέα κοινωνικής υποχρεωτικής ασφάλισης.
•	 Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο,

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΦΗΣ
                                                  Τηλ. 6972283629

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - 
ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.361.5765, FAX: 210.361.4287
Website: www.syntaxilte.gr
email: info@syntaxilte.gr

Έτος ιδρύσεως 1965 - Μέλος της ΟΣΤΟΕ

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
στις 17 Ιουνίου 2020 με σχετικό υπόμνημά του και όλα τα οικονομοτεχνι-
κά και νομικά έγγραφα τεκμηρίωσης, επανέφερε με επίσκεψή του στο 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, το πάγιο αίτημα 
της ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κρατι-
κού Φορέα Επικουρικής Σύνταξης.

Σημειώνεται ότι το υπ΄ αριθμόν ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους 
9.700 ασφαλισμένους τραπεζικούς της Ιονικής και άλλων Τραπεζών, με 
το χαμηλότερο μηνιαίο επικουρικό βοήθημα της Ευρώπης (47,54 ευρώ 
για 5.000 συνταξιούχους), το έχουμε εκθέσει επί μία 5ετία σε τέσσερεις 
(4) μέχρι τώρα Υπουργούς Εργασίας, με οκτώ (8) συναντήσεις-συσκέ-
ψεις, χωρίς ανταπόκριση και πολιτική βούληση επίλυσής του. 

Συνάδελφοι, σήμερα μετά την κατ΄ αρχήν θετική αντιμετώπιση, ξεκινά ο νέος 
κύκλος επεξεργασίας και επαφών, ζητήματα για τα οποία θα σας ενημερώνουμε 
άμεσα.

Επαναφορά του 
αιτήματος της ένταξης 
στο ΕΤΕΑΕΠ και 
αναπροσαρμογή της 
σύνταξης
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-1350 αιτήσεις αγωγών συναδέλφων μέσω του Συλλόγου 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Νοέμ-

βριο του 2019 συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις 1300 συναδέλφων 
μας. Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Μπούρλου κατέθεσε στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο τις Ομαδικές Αγωγές για την δικαστική διεκδίκηση των μειώσεων που 
επιβλήθηκαν με τους Αντισυνταγματικούς Νόμους Ν.4051 & 4093 του 2012, στις 
Κύριες Συντάξεις μας και την καθ΄ ολοκληρίαν κατάργηση των Δώρων Χριστου-
γέννων, Πάσχα και Αδείας από το 2013. Στη συνέχεια μετά από αίτημα του ΕΦΚΑ 
ζήτησαν πρότυπη-πιλοτική δίκη για όλους τους αιτούντες συνταξιούχους, η οποία 
ορίστηκε και συζητήθηκε στις 10/01/2020.                   

-Ο ΣΣΙΛΤΕ άσκησε πρόσθετη παρέμβαση στο ΣτΕ
Ο συνεργαζόμενος Δικηγόρος μας 

κ. Δημήτρης Μπούρλος άσκησε πρό-
σθετη παρέμβαση στο ΣτΕ για όλα τα 
μέλη του Συλλόγου μας, με ενδει-
κτικές περιπτώσεις από τους 1.350 
συναδέλφους που συμμετείχαν στις 
ομαδικές αγωγές. Στη συνεδρίαση 
της 10ης Ιανουαρίου 2020 της Ολο-
μέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου που συζητήθηκε το αί-
τημα του ΕΦΚΑ για πρότυπη πιλοτική 

δίκη (νόμος 3900/2010) για το ζήτημα των περικοπών των συντάξεων κ.λπ., παρε-

νέβησαν υπέρ των εναγόντων συνταξιούχων του ΤΑΠ-ΟΤΕ, οι 
Σύλλογοι Συνταξιούχων Ιονικής, Εθνικής, Εμπορικής, ΟΤΕ και 
17 φυσικά πρόσωπα. Υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ παρε-
νέβη το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους. 

Ο ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο στην ουσία αποδέχτηκαν την 
δικαίωση των προσφευγόντων για το 11μηνο από 10/06/2015 
έως 11/05/2016 και ότι η επιβάρυνση αυτή θα αγγίξει τα 4 δις. 
ευρώ.  Το δικαστήριο επιφυλάχτηκε να εκδώσει την απόφασή του για τα 2,5 εκατομ-
μύρια των συνταξιούχων. Εκτιμάται ότι η έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί το 
αργότερο, μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020.

- Σε μηνιαίες δόσεις θα καταβληθούν τα αναδρομικά    
Αν τελικά η απόφαση του ΣτΕ είναι να καταβληθούν αναδρομικά για διάστημα 11 

μηνών, ύψους 4 δις. ευρώ, ήτοι από Ιούλιο 2015 έως Απρίλιο 2016, τα αναδρομικά 
σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις θα δοθούν σε 60 έως 72 μηνιαίες δόσεις.   

Το σχέδιο που φαίνεται ότι θα προωθήσει η κυβέρνηση είναι οι πολλές δόσεις να 
αφορούν σε αναδρομικά πάνω από ένα όριο, για παράδειγμα πάνω από τις 5.000 
ευρώ, ενώ για ποσά έως 5.000 ευρώ οι δόσεις επιστροφής των αναδρομικών να 
είναι λιγότερες.

Οι συνταξιούχοι των Τραπεζών μπορούν να προσδοκούν αναδρομικά έως 8.627 
ευρώ (ανάλογα με το ύψος της σύνταξης), με τον μέσο όρο να κινείται στις 5.500 
ευρώ, συν την επιστροφή ενός δώρου 800 ευρώ. 

Αναδρομικά συνταξιούχων

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την από 10 Φεβρουαρίου 2020 επιστολή 
του προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, κατήγγειλε τη «λανθασμένη 
και αντισυνταγματική παρακράτηση στη Κύρια Σύνταξη για την 
Υγειονομική Περίθαλψη (6%) και την Εισφορά Αλληλεγγύης 
(από 2,2% έως και 10%) επί ολοκλήρου του ποσού 5/5 της 
Αρνητικής Προσωπικής Διαφοράς και όχι για τα 2/5 που έχου-
με ήδη λάβει τον Ιανουάριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 
2020».

Ο ΕΦΚΑ απάντησε άμεσα στον Σύλλογό μας με την ΑΠ 
49755/03-03-20 επιστολή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και δικαιώνει τον Σύλλογό μας ανα-
φέροντας ότι: «υπήρξε αστοχία στην αποτύπωση των κρατή-
σεων υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης και των Ν. 3863/10 και 
3986/11 για τις περιπτώσεις που προέκυψε αρνητική προσω-
πική διαφορά και για τον λόγο αυτό, τα ενημερωτικά σημειώ-
ματα αυτής της κατηγορίας των συνταξιούχων επανασχεδιά-
στηκαν και πολύ σύντομα θα είναι στη διάθεση αυτών».

Ο θεσμός του Λογαριασμού Αρω-
γής Τέκνων που είχε καθιερωθεί 
επί Ιονικής συνεχίζει να λειτουργεί 
και να αποδίδει το σχετικό μέρισμα 
σύμφωνα με τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις: 

- Οι συνάδελφοι που αποχωρούν 
από την Τράπεζα και θεμελιώνουν 
δικαίωμα άμεσης Σύνταξης από τον 
κύριο φορέα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) έχουν 
τη δυνατότητα να λάβουν άμεσα το 
μέρισμα που δικαιούνται (εισφορά 
εργαζόμενου και εργοδότη) όταν 
το τέκνο τους έχει υπερβεί το 17ο 
έτος της ηλικίας του, ενώ θα λά-
βουν μόνο τις δικές τους εισφορές 
και όχι του εργοδότη όταν το τέκνο 
είναι κάτω των 17 ετών. 

Επίσης οι συνάδελφοι αυτής της 
κατηγορίας μπορούν να συνεχί-

σουν την καταβολή τους στο Λο-
γαριασμό Αρωγής Τέκνων και μετά 
τη συνταξιοδότησή τους μέχρι το 
τέκνο να φθάσει στο 24ο έτος της 
ηλικίας του. 

- Οι συνάδελφοι που αποχωρούν 
από την Τράπεζα και δε θεμελιώ-
νουν δικαίωμα άμεσης Σύνταξης 
από τον κύριο φορέα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) 
δεν έχουν την δυνατότητα να συνε-
χίσουν την καταβολή στο λογαρια-
σμό Αρωγής Τέκνων και υποχρεω-
τικά θα λάβουν με την αποχώρησή 
τους, το μέρισμα που δικαιούνται 
(εισφορά εργαζόμενου και εργοδό-
τη) όταν το τέκνο τους έχει υπερβεί 
το 17ο έτος της ηλικίας του, ενώ 
θα λάβουν μόνο τις δικές τους ει-
σφορές και όχι του εργοδότη όταν 
το τέκνο είναι κάτω των 17 ετών, 
την ημερομηνία αποχώρησης από 
την Τράπεζα. 

Οι νέοι συνταξιούχοι προκειμέ-
νου να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες για το Λογαριασμό Αρω-
γής Τέκνων, να επικοινωνήσουν 
με την σδ. κα. Αλεξέλη, Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, στο τηλέ-
φωνο 2103265902.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ μαζί με 
τους Συνταξιουχικούς Συλλόγους των άλλων 
Τραπεζών ως γνωστόν είχαν προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη και κέρδισαν την καταβολή ανα-
δρομικών διαφορών για το διάστημα 2015-
2018 κατά μέσο όρο 5.000 και πλέον ευρώ 
για καθένα από τους 4.500 συνταξιούχους 
που ελάμβαναν και τότε την εξευτελιστική 
επικουρική σύνταξη των 47,54 ευρώ. (Από-
φαση 2258/2016 του Πρωτοδικείου Αθηνών 
και απόφαση 2724/4-6-2018 του Εφετείου 
Αθηνών).

Ακολούθως το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έκανε 
αναίρεση κατά των προαναφερόμενων απο-
φάσεων στον Άρειο Πάγο. 

Η ορισθείσα δικάσιμος στις 20/9/2020 ανα-

βλήθηκε μετά από αίτηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (για 
να καθυστερήσει την καταβολή των αναδρο-
μικών) και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 2 
Οκτωβρίου 2020. Η νέα δικάσιμος και η από-
φαση του Αρείου Πάγου που θα προκύψει θα 
είναι αμετάκλητη. 

Σημειώνεται ότι ο Α.Π. δεν υπεισέρχεται 
στην ουσία του θέματος αλλά διαπιστώνει αν 
τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες στον Πρώ-
το και Δεύτερο Βαθμό εκδίκασης της υπόθε-
σης. 

Σε περίπτωση που μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του Αρείου Πάγου, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
ενταχθεί στο κρατικό επικουρικό ταμείο ΕΤΕ-
ΑΕΠ, η επιστροφή των αναδρομικών δεν πα-
ραγράφεται από το νέο φορέα ένταξης.

Ο ΕΦΚΑ δικαίωσε τον Σύλλογό μας για τη λανθασμένη 
παρακράτηση για υγειονομική περίθαλψη και εισφορά 
αλληλεγγύης από την κυρία σύνταξη

Λογαριασμός
αρωγής τέκνων

Στις 2 Οκτωβρίου 2020 στον Άρειο 
Πάγο κρίνονται οριστικά 

τα αναδρομικά που 
έχουμε κερδίσει από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Εκδικάστηκαν οι ομαδικές αγωγές μας με πιλοτική δίκη, εντός των ημερών η απόφαση του ΣτΕ και ο τρόπος καταβολής
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878 συνάδελφοι και 
μέλη της οικογέ-
νειάς τους την 3ετία 

2017-2020, απέκτησαν 
την κάρτα μέλους του 
Πολυϊατρείου και υπο-
στήριξαν την υγεία τους 
ποιοτικά και με χαμηλό 
κόστος. 

Συνάδελφοι, Τα Δημό-
σια Νοσοκομεία αποτε-
λούν οργανισμούς όπου 
παρέχεται ένα κοινωνικό 
αγαθό με πρωταρχική 

θέση στην κλίμακα αξιών – αναγκών του ανθρώπου, 
αυτό της υγείας. Πρώτιστο καθήκον ενός κράτους είναι 
η εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Κανένα μέλος της 
κοινωνίας δε θα πρέπει να αποκλείεται από την παρο-
χή των υγειονομικών υπηρεσιών για την προστασία της 
υγείας του. Η μείωση όμως του ύψους των κρατικών 
δαπανών, λόγω της κρίσης και της πρόσφατης πανδη-
μίας, για την υγεία, η οποία αποτελεί το σπουδαιότερο 
και πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό, είχε σαν τραγική 
συνέπεια τη σημαντική υποβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από την Πολιτεία στους Έλληνες. Αυτή η 
δυσλειτουργία μάς οδήγησε, πέραν των Δημοσίων Νο-
σοκομείων και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠ-
ΠΥ, να συνάψουμε νέα σημαντική συμφωνία με τον 
Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank και τα Πολυϊατρεία 
του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, ώστε να μεγι-
στοποιήσουμε την υποστήριξη της Υγείας μας, προσφέ-
ροντας υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών με χαμηλό 
κόστος για τα μέλη μας και τα μέλη των οικογενειών 
μας. Τα Πολυϊατρεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, διαθέτουν 
αναγνωρισμένους ιατρούς με πολυετή πείρα στον χώρο 
της υγείας καθώς και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες 
Κλινικές της χώρας. Τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προ-
σωπικού Alpha Bank συνεχώς συνάπτουν νέες συμβά-
σεις με προνομιακούς όρους προς όφελος των μελών 
του. Για κάθε νέα συνεργασία θα ενημερώνεστε από την 
ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, www.syntaxilte.gr, από 
την εφημερίδα μας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ», 
στα γραφεία και τα τηλέφωνα του Συλλόγου μας.                  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ                                    
 -Όλα τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής 

Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς 
τους, με συμμετοχή 20€ το χρόνο.                          

-Πρόσθετα μέλη που δεν είναι ασφαλισμένα στο βι-
βλιάριο υγείας (π.χ. τέκνα, γονείς, συγγενικά πρόσω-
πα) που καλύπτονται από διαφορετικό βιβλιάριο υγείας, 
εξασφαλίζουν και αυτά την κάρτα μέλους του Πολυϊα-
τρείου με συμμετοχή 20€ το χρόνο.                                                                    

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ                  

 Τις αιτήσεις για την έκδοση κάρτας μέλους του Πολυ-
ϊατρείου μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τα γραφεία 
του Συλλόγου μας ή να τις εκτυπώσετε από το site μας: 
www.syntaxilte.gr                                                     

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ 
ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

1. Παράδοση των 
αιτήσεων και καταβο-
λή της συνδρομής στα 
γραφεία του Συλλόγου 
μας, Πανεπιστημίου 
38, 5ος όροφος, Αθή-
να.                           

2. Ταχυδρομικά: Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Λα-
ϊκής Τράπεζας Πανεπιστημίου 38, Αθήνα, ΤΚ 10679.                                                    

3. Fax: 210.3614287.
4. Email:info@syntaxilte.gr.
Στις περιπτώσεις 2, 3, και 4 θα αποστέλλεται συνημ-

μένο με την αίτησή σας, αποδεικτικό κατάθεσης της 
συνδρομής των 20€ στον Λογαριασμό Ταμιευτηρίου του 
Συλλόγου που τηρείται στην ALPHA BANK Νο: 101-
002101-031215, IBAN GR79 0140 1010 1010 0210 
1031 215. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ:                                 
1)Επισκέψεις σε Ιατρούς των περισσοτέρων ειδικοτή-

των από 5€ (συμπεριλαμβάνεται η συνταγογράφηση).                                                             
2) Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις 
με απορρόφηση της συμμετοχής του μέλους επί του 
παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ από 5 – 10%.                

3)Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Μεγάλοι Όμι-
λοι), σε περίπτωση νοσηλείας των μελών μας με εκ-
πτωτική τιμολόγηση για Ιατρούς και Κλινική.                        

4) Οφθαλμολογικά κέντρα με τις πιο προνομιακές τιμές 
της αγοράς.                  

5) Κέντρα Λογοθεραπείας και Παιδοψυχιατρικής με τι-
μές ΕΟΠΥΥ (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση).                                                

6)Οδοντιατρείο Πολυϊατρείου Αθήνας με πράξεις προ-
τεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ και προληπτικούς ελέγ-
χους για παιδιά.                                               

7)Δίκτυο Οδοντιάτρων με τιμοκατάλογο πράξεων προ-
τεινόμενο από τον ΕΟΠΥΥ. 

8)Δίκτυο φυσιοθεραπευτών και κατ’ οίκον με τιμές ΕΟ-
ΠΥΥ.                     

9)Συμβεβλημένα κέντρα για κατ’ οίκον διαγνωστικές 
εξετάσεις π.χ. ακτινογραφίες ή υπέρηχους.                                                         

10)Τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί από Δευτέρα ως 
Παρασκευή 9.00 με 17.00, τηλ. 210 5201800                                                             

11) Σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική δικαίωμα 
συμμετοχής σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με 
τις πιο ευνοϊκές τιμές της αγοράς.                             

 Η ετήσια ανανεούμενη συνδρομή μέλους ανέρχεται στα 
20€.                                           

ΑΘΗΝΑ                                                                
 Σας παραθέτουμε Λίστα με τις συνεργαζόμενες ει-

δικότητες στο Πολυϊατρείο στην Αθήνα, Σταδίου και 
Σανταρόζα 1-τηλ. 210 5201800: Παθολόγος, Καρδιο-
λόγος, Ορθοπεδικός, Γεν. Χειρουργός, Χειρ. Μαστού, 
Ωρλ, Ουρολόγος, Ανδρολόγος, Αγγειοχειρουργός, 
Ενδοκρινολόγος, Πλαστικός Χειρουργός, Αλγολόγος, 
Νευρολόγος, Νευροχειρουργός, Παιδίατρος, Πνευμο-
νολόγος, Διαβητολόγος, Ογκολόγος, Ρευματολόγος, 
Αλλεργιολόγος, Γαστρεντερολόγος, Οφθαλμίατρος 
– πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, Αιματολόγος, Γυναι-
κολόγος – U/s ενδοκολπικό και test pap, Φυσικοθερα-
πευτές, Οδοντίατρος, Παιδοψυχίατρος, Κυτταρολόγος, 
Διαιτολόγος, Δερματολόγος, Θωρακοχειρουργός.  

                      
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

1) YΓEIA - ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέ-
φωνο: 2106867000             

2) MHTEPA- ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, 
Τηλέφωνο: 2106869000                                                  

3) MEDITERRANEO- ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑ-
ΔΑ, Τηλέφωνο: 2109117000                                                  

 4) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN- ΣΙΣΙΝΗ 1-3, ΤΚ 11528 
ΙΛΙΣΙΑ, Τηλέφωνο: 2107253961                                                       

5) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
ΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ, Τηλέ-
φωνο: 2106416600                                           

6) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60, ΠΕΡΙ-
ΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12132. Τηλέφωνο: 2105799000                                                              

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δωρεάν διαγνωστικές εξε-

τάσεις μέχρι του ποσού 200€ 
για επείγοντα περιστατικά 24 
ώρες το 24ωρο στα παρακάτω 
Νοσοκομεία:                                      

1.ΥΓΕΙΑ -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 
151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 
2106867000 Παθολόγος-Καρ-
διολόγος-Ορθοπεδικός-Γενι-
κός χειρουργός Πλαφόν 200€ 
σε διαγνωστικές εξετάσεις. 
Αφορά ενήλικες και εξαιρού-
νται τυχόν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό.                                                       

2.ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15,ΤΚ 151-23 
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο:2106869000 Παιδίατρος-Παιδο-
χειρούργος Πλαφόν 200€ δεν ισχύει για το παιδιατρικό                                                             

3.MEDITERRANEO -ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΤΚ 166-75 ΓΛΥ-
ΦΑΔΑ ,Τηλέφωνο:2109117000 Παθολόγος-Καρδιολό-
γος-Ορθοπεδικός-Γενικός χειρουργός Πλαφόν 200€ σε 
διαγνωστικές εξετάσεις                                               

4.ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ-
ΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 11521 
ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106416600                                  

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους 
εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της 

Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορ-
θοπεδικός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα πε-
ριστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Δωρεάν διαγνωστικές* 
εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα 
αξίας 200€ ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Αθηνών 
και Προνομιακή τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για τις πε-
ρισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των 
200€.                                

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ                                                        
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη προς τις κλινικές, σε περίπτωση που προ-
κύψει νοσηλεία.                                   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                              
Σας παραθέτουμε λίστα με τις συνεργαζόμενες ειδικό-

τητες στο Πολυϊατρείο στην Θεσσαλονίκη – Τσιμισκή 85- 
τηλ. 210 5201800:  Παθολόγος, Καρδιολόγος, Triplex 
καρδιάς, Holter ρυθμού ή πιέσεως ρυθμού, Ορθοπεδι-
κός, Γεν. Χειρουργός, Χειρ. Μαστού, Ωρλ, Ουρολόγος, 
Ανδρολόγος, Ενδοκρινολόγος, Πλαστικός Χειρουργός, 
Νευροχειρουργός, Παιδίατρος, Διαβητολόγος, Ρευμα-
τολόγος, Γαστρεντερολόγος, Οφθαλμίατρος – πλήρη 
οφθαλμολογικό έλεγχο και για παιδιά, Αιματολόγος, 
Γυναικολόγος – U/s ενδοκολπικό και test pap, Φυσικο-
θεραπευτές, Οδοντίατρος, Γενικός Ιατρός, Ψυχολόγος.                                                 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                          
1) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 

552-36, Τηλέφωνο: 2310380000                                                     

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ                                                     
1) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ,ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 

552- 36, Τηλέφωνο:2310380000. Παθολόγος, Καρδιο-
λόγος, Γυναικολόγος, Παιδίατρος. Πλαφόν 200€ σε δι-
αγνωστικές εξετάσεις. Αφορά ενήλικες και παιδιά, εξαι-
ρούνται τυχόν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό. Λοιπές 
εξετάσεις. Kατ’ οίκον ψηφιακές ακτινογραφίες, υπερη-
χογραφήματα, triplex και γνωμάτευση στον ίδιο χρόνο. 
Mε τις χαμηλότερες προσφερόμενες τιμές. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ                                     
Mε ενιαίες τιμές 

σε όλο το δίκτυο, 
προτε ινόμενες 
από τον EOΠYY, 
στον συμβεβλημέ-
νο οδοντίατρο της 
περιοχής σας.                             

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ                                       
Φυσικοθεραπευτικές πράξεις με τιμές EOΠYY.                             

ΟΠΤΙΚΑ                                                       
Οπτικά-Φακοί επαφής Λάσκαρη.                           

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλο-

νίκης με μοναδικές εκπτώσεις και προνομιακές τιμές 
(πληροφορίες στο τηλ. κέντρο του Πολυϊατρείου 210- 
5201800).                                        

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                           
Σε ειδικές προνομιακές τιμές (ενέσιμη αντιρυτιδι-

κή τοξίνη, νήματα, filler Υαλουρονικού, λιποδιάλυση, 
cavitation, ενέσεις λιποδιάλυσης, κ.ά.) πληροφορίες 
στο τηλ. κέντρο του Πολυϊατρείου 210-5201800.                

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ                                                      
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο αναισθησιολόγο – 

αλγολόγο (κατόπιν ραντεβού στο 210-5201800).                                

ΠPOΓPAMMATIΣMENH NOΣHΛEIA                                           
H κάρτα μέλους συνδυάζει τις παροχές του EOΠYY 

και τη χρήση του ομαδικού ασφαλιστηρίου της AXA. 
H χρήση της EΞAΣΦAΛIZEI μηδενική συμμετοχή για 
νοσηλεία (αμοιβές των ιατρών μόνο αυτών που είναι 
συμβεβλημένοι με το πολυϊατρείο μας, φάρμακα, ειδικά 
υλικά, νοσήλια) μέχρι του ποσού των €17.000 ετησί-
ως. Σε νοσηλεία πέραν των €17.000 προσφέρεται έκ-
πτωση 20% στην ιδιωτική συμμετοχή του μέλους μας. 
Παράδειγμα: Για νοσηλεία ύψους €20.000 – τα €17.000 
καλύπτονται στο σύνολό τους, στο υπόλοιπο ποσό των 
€3.000 παρέχεται έκπτωση 20% δηλ. το μέλος του Συλ-

Σημαντικές παροχές υγείας στα μέλη του Συλλόγου μας
Σημαντική συνεργασία του συλλόγου μας με τα πολυϊατρεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Συλλόγου προσωπικού Alpha Bank
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λόγου καταβάλει μόνο το ποσό των €2.400.              
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του 

κύριου ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ.                                                  

EΠEIΓOYΣA NOΣHΛEIA                                           
Απευθυνθείτε σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκο-

μεία.  Ενημερώστε το πολυϊατρείο μέσα σε 48 ώρες στο 
210 5201800. Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του 
Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΟΠΥΥ. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:                                     
1) Δικαίωμα συμμετοχής σε: α) Ομαδικό ή β) Επιδομα-

τικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με τις πιο ευνοϊκές τιμές 
2) Σε περίπτωση μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαί-
ου, το πολυϊατρείο θα συμφωνεί με τα συμβεβλημένα 
Νοσοκομεία και Ιατρούς, εκπτωτικά πακέτα νοσηλειών.                    

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ                                    
 Κάθε μέλος μας που θέλει να έχει τις παροχές του 

πολυϊατρείου, είτε για να προγραμματίσει ιατρική επί-
σκεψη π.χ. εξέταση από Παθολόγο, είτε να προγραμμα-
τίσει ραντεβού εξετάσεων στα συμβεβλημένα διαγνω-
στικά κέντρα π.χ. ραντεβού για Μαγνητική Τομογραφία, 
είτε για νοσηλεία σε Κλινικές – Νοσοκομεία π.χ. προ-
γραμματισμός για χειρουργική επέμβαση, επικοινωνεί 
ΜΟΝΟ στο τηλεφωνικό κέντρο του πολυϊατρείου και 
από εκεί εξυπηρετείται άμεσα. Τα ραντεβού προγραμ-
ματίζονται εντός δύο 24ώρων χωρίς αναμονές και τα-
λαιπωρία. Σκοπός μας είναι, τα μέλη μας να νιώθουν 
ασφαλή παρέχοντας τους υψηλό επιστημονικό επίπεδο 
ιατρικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ’ όλα με ανθρώπινη 
προσέγγιση.                       

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ: 210 5201800                                    
-Υπεύθυνη για τη διαδικασία του Προγράμματος Υγεί-

ας στον Σύλλογό μας η υπάλληλος του ΣΣΙΛΤΕ Ελένη 
Μπλέτα, τηλ. επικοινωνίας 210 3615765 και κιν 6983
067969                                                       

- Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά η εχεμύθεια 
των προσωπικών δεδομένων των μελών μας.

-Η ενημέρωση καθώς και όλη η διαδικασία των νο-
σηλειών γίνεται μέσω του Πολυϊατρείου. Όλα τα δικαι-
ολογητικά των νοσηλειών θα αποστέλλονται στο Πολυ-
ϊατρείο είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, όπου 
έπειτα προωθούνται στην ΑΧΑ Ασφαλιστική. 

ΟΜΑΔΙΚA ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙA ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ «ΑΧΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Δεκάδες συνταξιούχοι μας καλύφθηκαν οικονομι-
κά, με άμεση 
π ρ ο ώ θ η σ η 
των δικαιο-
λ ο γ η τ ι κ ών 
ν ο σ η λ ε ί α ς 
τους από το 
Σύλλογό μας 
στην υπεύθυ-
νη του Ομαδι-
κού Ασφαλι-
στηρίου μας στην ΑΧΑ.

-Συνεχίζεται η σημαντική παροχή της δωρεάν κάλυ-
ψης νοσοκομειακής περίθαλψης με το ομαδικό ασφαλι-
στήριο της ΑΧΑ για τους 2.700 παλαιούς συνταξιούχους 
μας που αποχώρησαν έως την 31/12/2013 και τον/την 
σύζυγό τους, εφ΄ όσον δεν εργάζεται και θεωρείται 
προστατευόμενο μέλος. 

-Η Τράπεζα, προφανώς για εξοικονόμηση κόστους, 
για τους 700 νέους συνταξιούχους μας που αποχώρη-
σαν μετά την 01/01/2014, σχεδίασε νέο ομαδικό ασφα-
λιστήριο με τις ίδιες παροχές, αλλά με μηνιαία επιβά-
ρυνση του1/3 του κόστους για τον ασφαλισμένο (43 
ευρώ το μήνα). 

Α) Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, δωρεάν ασφαλι-
στικής κάλυψης υγείας των συνταξιούχων Ιονικής που 
απεχώρησαν έως 31/12/2013.                       Ισχύει η 
Εγκύκλιος Αρ. 8/10.1.2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με θέμα: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛ-
ΨΗ. Αναλυτικά ολόκληρη η Εγκύκλιος στην Ιστοσελίδα 
του Συλλόγου μας www.syntaxilte. gr και στα γραφεία 
του Συλλόγου μας.                                  

Οι παροχές της ασφαλιστικής κάλυψης περιλαμβά-
νουν:  1. Έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή 
κλινική, το 80% των εξόδων μέχρι του ποσού των ευρώ 
17.000 ανά έτος. 2. Νοσοκομειακό, χειρουργικό επίδο-
μα σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική. Το νοσοκομειακό 
επίδομα αφορά ημερήσια αποζημίωση ευρώ 25 για κάθε 
ημέρα παραμονής, ενώ το χειρουργικό επίδομα κατα-
βάλλεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης από 
150 ευρώ για την μικρή, έως 1.030 ευρώ για την πολύ 
μεγάλη επέμβαση. 

Β) Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ για όσους συ-
ναδέλφους μας αποχώρησαν από την Τράπεζα μετά 
το 2014, με σημερινό κόστος συμμετοχής 43 ευρώ 
το μήνα για τον κυρίως ασφαλισμένο και 32 ευρώ για 
εξαρτώμενο μέλος. Οι παροχές της ασφαλιστικής κά-
λυψης είναι ακριβώς ίδιες με το προηγούμενο Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο που παραπάνω αναφέραμε. 

Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση, για άμεση προώθηση 
των δικαιολογητικών σας στην υπεύθυνη του Ομαδι-
κού Ασφαλιστηρίου μας στην ΑΧΑ και για σύναψη νέου 
ασφαλιστήριου συμβολαίου, απευθύνεστε στον Σύλλο-
γό μας τηλ. 210 3615765.

ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο δια-
μέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ, επί της οδού Πανε-
πιστημίου 44, στον 4° όροφο και δέχεται 
τους συνταξιούχους συναδέλφους της 
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας:

- Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10.30 π. 
μ. έως τις 4 το απόγευμα

-Τρίτη και Πέμπτη από τις 10.30 π. μ. έως τις 12.30 
το μεσημέρι.

Το κόστος για συνταγογράφηση είναι : 5 € έως 6 φάρ-
μακα και: 10 € άνω των 6 φαρμάκων.-Δίμηνες συντα-
γές 10 € και τρίμηνες συνταγές 15 €.

Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων: 5 €.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανά-

γκης επικοινωνήστε με την ιατρό Κα Ναταλία Πριαχίνα. 
Τηλέφωνο ιατρείου: 210 6844662, κιν.: 6932 246006.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
 Ε Φ Κ Α 
 ΠΡΩΗΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8- 10 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 79 ΤΗΛ. 210 

3605946 

Α. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Χορηγείται σε ασθε-
νείς ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα 
να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται συμπαράσταση 
ετέρου προσώπου. Το Ταμείο χορηγεί το επίδομα συ-
μπαράστασης που σε μηνιαία βάση ανέρχεται σήμερα 
στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων πενήντα (€ 550,00). 

Για την χορήγηση του πιο πάνω βοηθήματος, ο ασφα-
λισμένος πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο τα πιο κάτω 
δικαιολογητικά:	•	Μία	αίτηση.	•	Γνωμάτευση	από	ΚΕΠΑ	
στην οποία να αναγράφεται ρητά η αναγκαιότητα συ-
μπαράστασης	 ετέρου	 προσώπου.	 •	 Φωτοτυπία	 ΙΒΑΝ	
λογαριασμού.	 •	Οποιοδήποτε	 άλλο	 έγγραφο	 ζητήσουν	
οι Υπηρεσίες του Ταμείου, όπως π.χ. Υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599 ή φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της 

Εφορίας, κ.λ.π. Το επίδομα 
συμπαράστασης εγκρίνεται 
από	το	Δ.Σ.	του	ΕΦΚΑ.	•	Για	
την παράταση της χορήγη-
σης του επιδόματος συμπα-
ράστασης, απαιτείται εκ μέ-
ρους του Ασφαλισμένου νέα 
γνωμάτευση από ΚΕΠΑ στην οποία να αναγράφεται ρη-
τώς η αναγκαιότητα συμπαράστασης ετέρου προσώπου. 
Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε με το 
Τμήμα παροχών σε χρήμα στο τηλέφωνο: 2103605946.

 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ Από 
τον Τομέα, χορηγείται εφ’ άπαξ βοήθημα το οποίο κα-
θορίζεται από το Δ.Σ., σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 
Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων (€ 2.900,00). 

Το βοήθημα καταβάλλεται στον/ην σύζυγο ή σε αυ-
τόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα κηδείας. Το 
βοήθημα που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
καταβληθέντα πραγματικά έξοδα.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προ-
σκομισθούν	είναι:	•	Αίτηση	του	δικαιούχου.	•	Ληξιαρ-
χική	πράξη	θανάτου	(εις	διπλούν).	•	Τιμολόγιο	για	την	
δαπάνη από το γραφείο τελετών, με συνημμένες τις 
αποδείξεις που αναγράφονται στα πεδία «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ	ΚΑΙ	ΓΙΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΤΟΥ	ΠΕΛΑΤΗ».	•	Υπεύ-
θυνη δήλωση του Ν.1599 που δηλώνει ο δικαιούχος 
του βοηθήματος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πάρει 
τα έξοδα κηδείας από άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα. 
•	Διπλότυπο	είσπραξης	από	Δημόσιο	Ταμείο.	(Το	ποσό	
υπολογίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος 
Παροχών σε Χρήμα επί του ποσού του τιμολογίου) που 
δεν	έχει	υπολογισθεί	Φ.Π.Α.	•	 IBAN	λογαριασμού	του	
δικαιούχου.	 •	Φωτοτυπία	Α.Δ.Τ.	 του	δικαιούχου.	Ήδη	
πριν λίγες ημέρες ο ΕΦΚΑ δημοσιοποίησε με σχετικό 
ΦΕΚ, ότι στο εξής η διαδικασία υποβολής δικαιολογητι-
κών πληρωμής εξόδων κηδείας θα γίνεται ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
450 ΕΥΡΩ

Με ευθύνη και φροντίδα του Συλ-
λόγου μας, η ALPHA BANK κατα-
βάλλει το ποσό των 450 ευρώ τον 
μήνα σε 12 νεφροπαθείς συναδέλ-
φους μας, συνταξιούχους της Ιονι-
κής. 

Ο ΣΣΙΛΤΕ κάθε μήνα συντάσσει και αποστέλλει την κα-
τάσταση των νεφροπαθών συναδέλφων μας στη Διεύ-
θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με βάση 
την οποία γίνεται η πίστωση του επιδόματος των 450 
ευρώ.

Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι της Ιονικής Τράπεζας 
που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση να επικοι-
νωνήσουν με το Σύλλογό, προκειμένου να υποβάλλουν 
δικαιολογητικά, ώστε να τους χορηγηθεί άμεσα επίδομα 
νεφροπαθούς από την Τράπεζα. 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

Δεκάδες συνάδελφοι συνταξιούχοι και προστατευ-
όμενα μέλη τους που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην 
Ευρώπη, εξυπηρετήθηκαν από το Σύλλογό μας όσον 
αφορά την προώθηση της αίτησης και την έκδοση της 
Κάρτας Υγείας από το Ταμείο Ασθενείας. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ είναι 
απαραίτητη για την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση 
τυχόν ασθένειας και νοσηλείας κατά την διάρκεια προ-
σωρινής διαμονής σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ΕΦΚΑ –ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ Χαρ. Τρικούπη 6-8-10 ΤΚ 
106 79 2ος όρ. τηλ. 210 3605861, 210 3605547.

ΕΦΚΑ 
Καταργούνται τα βιβλιάρια υγείας 
Πώς θα γίνεται η εισαγωγή σε 
νοσοκομεία

«Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 67 του 
Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταρ-
γούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλι-
σμένων, των συνταξιούχων και των
μελών οικογενείας τους», αυτό αναφέρει σε 
εγκύκλιο του, ο ΕΦΚΑ και σημειώνει:
«Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την ει-
σαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρα-
τικό νοσοκομείο , ιδιωτική κλινική, ΚΑΑ, ΜΧΑ, 
θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 
έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κα).
 
Παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των πα-
ραπάνω.
Κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να 
ισχύει από το παρόν».
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Κόκκινα δάνεια συναδέλφων
Α) Συστήθηκε Επιτροπή δημιουργίας 
νέου προϊόντος δανείων συναδέλφων

 Σύμφωνα με τη νέα Επιχειρησιακή 
Σύμβαση Εργασίας 2020-2022, μετα-
ξύ Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank 
και Διοίκησης Alpha Bank, «συστήνεται 
κοινή επιτροπή για τη δανειακή επιβά-

ρυνση των συναδέλφων». 
Σκοπός τους έργου της Επιτροπής είναι η δημιουργία νέου προϊόντος για την αντι-

μετώπιση της δανειακής επιβάρυνσης των Υπαλλήλων.
Μετά από εισήγηση του Συλλόγου μας (ΣΣΙΛΤΕ)  που έγινε δεκτή:
Τα παραπάνω θα αφορούν και τα κόκκινα δάνεια των συνταξιούχων της AlphaBank 

(Ιονικής, Πίστεως, Εμπορικής).

Β) Απαλλαγή εξόδων για την άρση προσημείωσης για τους συνταξιούχους μας
- Με την ίδια Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας, από 1/1/2020 αποφασίσθηκε ότι η 

Τράπεζα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά έξοδα που απαιτούνται για την άρση 
προσημείωσης (αφορά Δάνεια ΣΣΕ 1984). 

- Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς Υπαλλήλων και συνταξιού-
χων της Τράπεζας, άσχετα αν η εξόφληση έχει γίνει και πριν την 1/1/2020.

 
Γ) Πρώτη κατοικία: Τέλος στην προστασία από 1η Μαΐου 2020 

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πτωχευτικό δίκαιο, η κοινοτική οδηγία ΕΕ 2019/1023 
και τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών, χαρτογραφούν την ρευστοποίηση  επιχειρή-

σεων και Α΄ κατοικίας.   
Από το 2010 όταν ξεκίνησε 

η οικονομική κρίση στη χώρα, 
είναι η πρώτη φορά που οι δα-
νειολήπτες θα αντιμετωπίσουν 
μια νομική κατάσταση που δε θα 
περιλαμβάνει καμία προστασία 
πρώτης κατοικίας.

Από το 2010 είχαμε τον 
νόμο Κατσέλη. Πλέον από την 
1/5/2020 δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με το 
νέο πτωχευτικό πλαίσιο για πρώτη φορά η πρώτη κατοικία δε θα έχει καμία προστα-
σία. 

Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο θα προβλέπει απαλλαγή από τα χρέη… αφού ρευστο-
ποιηθεί όλη η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Πιο απλά, οι δανειολήπτες θα απαλ-
λάσσονται» όντως από τα χρέη… αλλά θα είναι άστεγοι... Αφορά άμεσα 220.000 ιδιο-
κτήτες πρώτης κατοικίας.   

Δ) Η ΟΣΤΟΕ και η ΟΤΟΕ με έγγραφη αναφορά τους προς την Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών και τις 4 συστημικές Τράπεζες, ζήτησαν  για τη ρύθμιση των δανείων των Ερ-
γαζομένων και Συνταξιούχων Τραπεζικών: Κούρεμα των στεγαστικών δανείων κατά 
40% και των καρτών των καταναλωτικών δανείων κατά 50%. -Τη μείωση των δό-
σεων κατά 60%. -Τη μείωση των επιτοκίων και την επιμήκυνση των δανείων. Μέχρι 
σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Τα έντυπα του 
Συλλόγου μας

…Και τα μέσα διαδικτυακής 
επικοινωνίας

•	Η	εφημερίδα	του	Συλλόγου	μας,	«Ο	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ	
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ», εκδίδεται ανά δίμηνο, έγχρωμη, με 
οκτώ (8) σελίδες και προσφέρει πλήρη αντικειμενική 
ενημέρωση στους 3.000 συνταξιούχους της ΙΟΝΙΚΗΣ 
για τις συντάξεις, την υγεία, τα οικονομικά, τους νό-
μους, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα συναδελφικά 
και πολλά άλλα θέματα.

•	Το	Πολιτιστικό	Περιοδικό	του	Συλλόγου	μας	«διαδρο-
μές» εκδίδεται από τον Οκτώβριο του 2017 με επιμέ-
λεια της Πολιτιστικής Επιτροπής, ανά τετράμηνο. Έχει 
84 σελίδες, έγχρωμο 8σέλιδο και είναι το μοναδικό 
πολιτιστικό περιοδικό στο χώρο των τραπεζικών. 
Μέχρι σήμερα έχουν συνεργαστεί 138 συνταξιούχοι 
μας, με κείμενα, ποίηση, φωτογραφίες και ζωγρα-
φική. Οι κριτικές από συναδέλφους και φορείς είναι 
άκρως εξαιρετικές.  

•	Τα	ετήσια	ημερολόγια	τοίχου	που	εξέδωσε	ο	ΣΣΙΛΤΕ	
των ετών 2019 και 2018, αφορούσαν εικαστικά θέμα-
τα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενώ του 2020 είχε θέμα-
τα φωτογραφιών και ζωγραφικής των συναδέλφων 
συνταξιούχων που είχαν δημοσιευτεί στο πολιτιστικό 
περιοδικό μας «διαδρομές».

-Η ιστοσελίδα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ www.syntaxilte.gr σε καθημερινή βάση ενη-
μερώνει άμεσα και αντικειμενικά του χρήστες του διαδικτύου, συ-
ναδέλφους συνταξιούχους μας και όχι μόνο. Η επισκεψιμότητα της 
Ιστοσελίδας του ΣΣΙΛΤΕ ξεπέρασε τις 250.000 Total Visit, με 720.000 
Total Xits. 
Περιλαμβάνει τις ενότητες: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Εφημερίδα Συλ-
λόγου, «διαδρομές», Υγεία, Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων, 
Δάνεια, Κοινωνικά, Ιστορία της Ιονικής, Οι συνάδελφοι γράφουν, 
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων, Ο Καιρός, Εορτολόγιο.
Επίσης οι χρήστες μπορούν να λάβουν γνώση για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ, 
το Καταστατικό του Συλλόγου, τις Παροχές του Συλλόγου, την Αίτη-
ση εγγραφής στο ΣΣΙΛΤΕ, την Αίτηση εγγραφής στο Πολυιατρείο και 

τα Χρήσιμα τηλέφωνα που αφορούν τους συνταξιούχους μας.    
Το άνοιγμα της ιστοσελίδας www.syntaxilte.gr (όπως και της ομάδας στο facebook) την 
24/9/2013, ήταν δωρεά της συζύγου Αθηνάς Καραδελή και των τέκνων τους Νικολάου και 
Άννας στη μνήμη του αποβιώσαντος συναδέλφου μας Δημητρίου Καραδελή. Τον Μάιο του 
2014 έγινε δωρεά και μεταβίβαση χρήσης στον ΣΣΙΛΤΕ. 
-Το e-mail του Συλλόγου μας info@syntaxilte.gr
-Η Ομάδα στο facebook, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ                                 
λειτουργεί με εκατοντάδες μέλη συναδέλφους της Ιονικής οι οποίοι καθημερινά ενημερώ-
νονται και ανταλλάσσουν απόψεις για όλα τα ζητήματα των συνταξιούχων.

Ενημερώνεστε άμεσα και δωρεάν στο κινητό σας από 
την Alpha Bank, για την πίστωση των συντάξεών σας

Συνάδελφοι,
 Η Alpha Bank παρέχει εντελώς δωρεάν ενημέρωση για την πίστωση της κύριας και επικουρικής 

σύνταξής μας στο λογαριασμό μας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούμε το Κατάστημα ή το ΑΤΜ.
Με την Υπηρεσία «Alpha Alerts» λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας κάθε φορά που πιστώ-

νεται η σύνταξή μας.
•	Για	το	ποσό	της	πίστωσης
•	Για	 το	νέο	διαθέσιμο	υπόλοιπο	του	λογαρια-

σμού σύνταξης που τηρούμε στην Τράπεζα.
Μπορούμε να εγγραφούμε δωρεάν μέσω του 

Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank (υπεύθυ-
νοι οι tellers του Καταστήματος).

Εάν επιθυμούμε να λαμβάνουμε ενημέρωση 
και για άλλες κινήσεις στον λογαριασμό μας, θα 
πρέπει να ενεργοποιήσουμε το σύνολο των ειδο-
ποιήσεων της Υπηρεσίας Alpha Alerts με το αντί-
στοιχο μικρό κόστος.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ
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-Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, μετά 
από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. προσέφερε στις 23/11/2018 στη μνήμη 
των συναδέλφων που απεβίωσαν το 2018, το ποσόν των 1.300 ευρώ 

ικανοποιώντας σχετικό γραπτό αίτημα της Κιβωτού του Κόσμου. Επιπλέον ποσά 
προσέφεραν οι συνάδελφοι, Βασιλάς Πέτρος 50 ευρώ, Αγγελοπούλου Κων/να 50 
ευρώ, Καλτσή Αμαλία 100 ευρώ, Γκλαβοπούλου Ξανθίππη 200 ευρώ και η οικο-
γένεια Γκλαβοπούλου 300 ευρώ. Η Κιβωτός του 
Κόσμου είναι  Σπίτι Φιλοξενίας στην Αθήνα, με 
παραρτήματα στη Χίο, στα Γιάννενα και στο Βόλο, 
για δεκάδες αγοράκια τα οποία έχουν φτάσει εκεί 
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Η Κιβωτός απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή 
στο Σύλλογό μας για την προσφορά αγάπης για τις 
ανάγκες των  παιδιών που φιλοξενεί.  

Ο Σύλλογός μας μετά τις 
φονικές πυρκαγιές της 23ης 
Ιουλίου 2018 στο Μάτι και 
στην ευρύτερη Ανατολική και 
Δυτική Αττική, που είχαν σαν 
συνέπεια τους θανάτους δε-
κάδων συνανθρώπων μας και 
την καταστροφή εκατοντάδων 
περιουσιών, επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με όλους τους 
συνταξιούχους της Ιονικής 
που διαμένουν στις πληγείσες 
περιοχές. Δυστυχώς από τα 
σπίτια, κύριες κατοικίες των συναδέλφων, τρία (3) υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές.

Ο ΣΣΙΛΤΕ  με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στάθηκε αρωγός στους πληγέντες συ-
ναδέλφους μας καταβάλλοντας 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη κύριας καμένης κα-
τοικίας συνάδελφο.

Η φονική θεομηνία της Χαλκιδικής στις 10 Ιουλίου 2019 επέφερε εκτός των άλ-
λων και πολύ σοβαρές ζημιές στη μόνιμη κατοικία συναδέλφου, μετά την πτώση 
μεγάλων δένδρων στη στέγη του σπιτιού της.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και για αυτήν την περίπτωση αποφάσισε ομόφωνα και 
ενίσχυσε οικονομικά τη συνάδελφο με 1.000 ευρώ.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, μετά από ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ. προσέφερε το ποσόν των 300 ευρώ και είδη διατροφής αξίας 360 
ευρώ, ικανοποιώντας σχετικό γραπτό αίτημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ, στη μνήμη των συναδέλφων μας συνταξιούχων (αντί στεφάνου) που απο-
βίωσαν το 2017.

Μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας και άλλοι συνάδελφοι συνταξιούχοι, επι-
σκέφθηκαν την «ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», στις 20/04/2018 και παρέδωσαν 
στους υπευθύνους τα χρήματα και τα είδη διατροφής για την προστασία και εκπαί-
δευση των 20 ανηλίκων που χωρίς γονείς βρίσκονταν σε κίνδυνο και φιλοξενούνται 
στην «ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΡΡΕΝΩΝ» από 8-19 ετών. 

Πρόσφορα αγάπης του Συλλόγου μας Οικονομική ενίσχυση

στην Κιβωτό του Κόσμου Στους πυρόπληκτους συναδέλφους 
κατοίκους 

ανατολικής Αττικής

Σε πληγείσα συνάδελφο από τη 
θεομηνία της Χαλκιδικής

στην Εταιρία Προστασίας 
Ανηλίκων Αθηνών

οι εκδρομές του Συλλόγου μας

Η κοπή πίτας στην Αθήνα για το νέο έτος 2020

•	19	 Μαΐου	 2018	 Εκδρομή	 στον	 ιστορι-
κό διατηρητέο οικισμό της Στεμνίτσας 
Αρκαδίας και στην όμορφη παραδοσια-
κή Δημητσάνα με το Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης. 

•	28	Σεπτεμβρίου	2019	Εκδρομή	στο	πα-
νέμορφο ιστορικό Ναύπλιο, την παλιά 
πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας. 
Οι 105 εκδρομείς από την Αθήνα και οι 
ντόπιοι συνάδελφοι του Ναυπλίου και 
του Άργους γλέντησαν και ξαναβρέθη-
καν μαζί με νοσταλγία και χαρά.

•	5,6,7	Απριλίου	2019	Εκδρομή	στα	Με-
τέωρα των επιβλητικών βράχων και 
της μοναστικής παράδοσης έξι αιώνων. 
Στην όμορφη Καλαμπάκα, στο Μέτσοβο 
με τα εξαιρετικά τυροκομικά προϊόντα 
και στα όμορφα Τρίκαλα του Τσιτσάνη, 
ίσως την πιο σύγχρονη και καλά οργα-
νωμένη πόλη στην Ελλάδα. 

Μετά την από δύο χρόνια που 
η κοπή της πίτας έγινε με τους 
συναδέλφους της Μυτιλήνης και 
της Καβάλας και της Δράμας, η 
κοπή της πίτας για το νέο έτος 
2020 έγινε στην Αθήνα. Στις 26 
Ιανουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή 
μεσημέρι, 150 συνάδελφοι κατέ-
κλυσαν την αίθουσα του Μουσι-
κού Μεζεδοπωλείου στην Φωκί-
ωνος Νέγρη. 

Η γιορτινή ατμόσφαιρα, τα 
καλό φαγητό και το ποτό, η κοπή 
της πίτας, η μουσική, ο χορός και 
κυρίως το αντάμωμα των συνά-
δελφων της Αθήνας και οι Ιονι-
κές παλιές αναμνήσεις, συνετέ-
λεσαν στην μεγάλη επιτυχία της 
εκδήλωσης. 

Και του χρόνου.
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Πολιτιστική Επιτροπή Συλλόγου

Ενημερωτικές συναντήσεις με συναδέλφους της Περιφέρειας

Δημιουργήθηκε στην αρχή της θητείας 
του Δ.Σ., τον Σεπτέμβριο του 2017, η 

ανοιχτή σε κάθε συνάδελφο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΣΙΛΤΕ, με σκοπό τον 

προγραμματισμό και τη διοργάνωση των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

εκδόσεων του Συλλόγου. 
Η μεγαλύτερη αναμφίβολα επιτυχία της 
Πολιτιστικής Επιτροπής ήταν η έκδοση 

ανά 4μηνο του κατά γενική ομολογία 
εξαιρετικού πολιτιστικού περιοδικού 

«διαδρομές», μοναδικού στον τραπεζικό 
χώρο. 

Το Προεδρείο του ΣΣΙΛΤΕ τη θητεία 2017-2020, πραγματοποίησε ενημερωτικές συναντήσεις με συναδέλφους εκτός Αττικής για θέματα συντάξεων, παροχών υγείας, κόκ-
κινων δανείων, αναδρομικών και ανταλλαγή απόψεων για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας. Στα παρακάτω στιγμιότυπα, συναντήσεις με συναδέλφους. 

Στιγμιότυπο από συνεδρίαση της Πολιτιστικής Επιτροπής 
για την έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού του Συλλό-
γου, «διαδρομές».

Τρίκαλα – Καλαμπάκα, Απρίλιος 2019. Καλαμάτα – Μάρτιος 2019. 

Χίος – Σεπτέμβριος 2018.Κιάτο – Φεβρουάριος 2020.

Καβάλα-Δράμα, Ιανουάριος 2019. Ρόδος – Ιούλιος 2019

Μέλη του Δ.Σ. και μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής κόβουν την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα στις 06/02/2018 στα γραφεία του Συλλόγου. 



Σελίδα 10 ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Οι 151 συνταξιούχοι της Ιονικής που 
έφυγαν από κοντά μας την τριετία 

2017 – 2020

Δημοσιεύουμε παρακάτω τα ονόματα των 151 συναδέλφων-συνταξιούχων της 
Ιονικής που έφυγαν από κοντά μας την τριετία 2017-2020. Θα τους θυμόμαστε με 

αγάπη και όμορφες αναμνήσεις. Οι ευχές μας θα τους συνοδεύουν. 

 2020 (30 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ)
Αλιβέρτη Ελένη, Βαϊλάκης Ιωάννης, Γιατράς Γιώργος, Γκούντα Ερρικέτη, Βροχί-

δης Λευτέρης, Διογένης Νικόλαος, Θεοδώρου Αναστάσιος, Καραμπίνη-Καλογρίδη 
Άννα, Καρβελάς Κώστας, Κουρού Αχμέτ, Κούρτης Γιώργος, Μαργιώτης Σπύρος, 
Μαρκάκης Ανδρέας, Μπαλόγιαννης Γιώργος,  Μπάνος Γιάννης, Μπάρτζελης Δι-
ονύσης,  Μπίνας Λουκάς, Νικολόπουλος Γιώργος, Παναγιωτόπουλος Μπάμπης, 
Παπαδοπούλου Μαρία, Πασαλής Αντώνης,  Πατριαρχέας Νίκος, Σάλτας Σπύρος, 
Σταματιάδης Νίκος, Στεφανάκος Στέφανος, Στυλιανοπούλου Ξανθή, Τουλουζά-Δη-
μητρούλη Παναγιώτα, Χαϊδευτός Ηλίας, Χατζηβέτσογλου Νικόλαος, Χατζηχρήστος 
Χρήστος. 

 2019 (46 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ)
Αγγελίδης Χρήστος, Αδαμαμάς Κωνσταντίνος, Αμπατζής Χρήστος, Αναστασό-

πουλος Γιάννης, Ανδρουλάκης Πέτρος, Αντωνίου Ευάγγελος, Αντωνόπουλος 
Φώτης, Αργυράκης Αριστείδης, Βάλσαμος Γεράσιμος, Βενετσάνος Κάκκιας, Ζαρ-
μπή Αικατερίνη, Ζαφειρίου Αθανάσιος, Ζαχαράτου- Σιμάτου Δέσποινα, Ζυγούρης 
Χρήστος, Ζύμνης Σταμάτης, Θεοδωρακέας Ιωάννης, Ιακωβίδου- Μουζίνα Φαίδρα, 
Καλλιτσουνάκης Γιάννης, Καλτσής Δημήτριος, Καρανάσος Δημήτριος, Καρράς 
Κώστας, Κονταξής Βασίλειος, Κορώνη Δήμητρα, Κυτίδης Κώστας, Λάβδας Αντώ-
νης, Λέκκα-Κουτσουμάδη Βαρβάρα, Μακρής Αλέξης, Μάρκου Σταύρος, Μεζνού 
Γιασάρ, Μηλιώρης Βασίλειος, Μπάρμπα Χρυσαυγή, Μπισκίνης Στέφανος, Νταλά-
κας Ιωάννης, Πανταζής Νίκος, Παπανικολάου Γιώργος, Παπαχρήστου-Γασπαρινά-
του Iωάννα, Πουλαράκης Ιωάννης, Ρόζενμπους Αικατερίνη, Σαβιολάκης Θωμάς, 
Σιαχάμης Χρήστος, Σκλαβουνάκη Ελένη, Σμυρνιούδης Εμμανουήλ, Σχίζας Αναστά-
σιος, Τσέλιος Βλάσης, Τσόγκας Ιωάννης, Χατζή Μαρία.

 2018 (35 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ)
Ανδριανόπουλος Σταύρος,  Αρμάος Νίκος, Βεβελογιάννης Γεώργιος, Βιντζηλαί-

ος Μιχάλης, Βουτσάς Θεοχάρης, Γαλούση Μαρία, Γεωργόπουλος Βασίλης, Γιαννά-
κης Ευστράτιος, Δαρμανίν Μωρίς, Δεβετζής Νίκος, Δεχουνιώτης Βασίλειος, Δρές 
Αθανάσιος, Ζορμπάς Βασίλης, Καραγιάννης Μιχάλης, Λαγουδάκης Μάνος, Λάζος 
Κωνσταντίνος, Λογοθέτης Στέφανος, Λουκοπούλου-Παπαγεωργίου Ιωάννα, Μα-
γριώτη Σουλτάνα, Μουρίκης Δημήτρης, Μπαλακτάρης Βαγγέλης, Μπουχάγιερ 
Σπυρίδων, Παπαδόπουλος Πάνος, Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης, Πετράκης Εμμα-
νουήλ, Πιτσιλή-Δασκαλάκη Αικατερίνη, Σαϊδης Παναγιώτης, Σκαπινάκης Γιώργος, 
Σκαράκης Νικόλαος, Σταματόπουλος Γιάννης, Τερζάκης Αθανάσιος, Τζιανοπούλου 
Καλλιόπη, Χατζηχρήστος Αριστείδης, Χούπας Δημήτρης, Χρυσικόπουλος Θανάσης.

 2017 (40 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ)
Αλευροφάς Μιχάλης, Αμπατζόγλου-Μεντζελοπούλου Αφροδίτη, Γαζής Αλέξι-

ος, Γιαννοπούλου-Πετροπούλου Βασιλική, Δημητριάδου-Χασίδη Αικατερίνη, Ζα-
μπάρας Περικλής, Ζηνωνίδης Δημήτρης, Ιγνατιάδης Φώτης, Κακογιάννη Θεώνη, 
Καλυβιώτης Κωνσταντίνος, Καμπουρόπουλος Παύλος, Κοκονάκη Μαρία, Κου-
λούρης Θεοδόσης, Κουμάντος Κωνσταντίνος, Κουρτέσης Αργύρης, Κρίκου Καίτη, 
Κωνσταντακοπούλου Μαρία, Λαλαράκη Ελισάβετ, Λαμπρινάκος Θεόδωρος, Μαρα-
γκουδάκης Διονύσιος, Μαρδίκης Ευάγγελος, Μητσιάλης Γιώργος, Μπιλάλης Κώ-
στας, Ντόβας Γιάννης, Παγιαύλας Θρασύβουλος, Παναγιωτακόπουλος Περικλής, 
Παπαλός Μάρκος, Παπαπαναγιώτου Ανακρέων, Πασπαλάκης Μανώλης, Περράκης 
Ιωάννης, Σταυρίδης Γιώργος, Τάκας Χρήστος, Ταμβάκης Χρήστος, Τρικαλιώτης 
Αντώνης, Τσεκούρας Ιωάννης, Τσιφτής Δημήτρης, Φρίγγης Γιάννης, Φροσυνιώτης 
Κώστας, Φρυδάς Ετεοκλής, Χατζηστυλιανός Γιάννης.

Τιμητικές διακρίσεις συναδέλφων

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ με μεγάλη χαρά βράβευσε την παρελθούσα 3ετία τους συνταξιούχους συνα-
δέλφους μας, Σταματουλά Μαρία (Αθλήτρια έτους 2017) και τον συνταξιούχο συνάδελφο Κρετσόβαλη Αντώνη 
(Ευεργέτη έτους 2018).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                               
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Συνάδελφοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στη συνεδρίαση της 19 Ιουνίου 2020 αποφάσισε τη σύγκλιση της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών 
του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με τα εξής θέματα: 
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 
2. Διοικητικός Απολογισμός 2017-2020. 
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
4. Οικονομικός Απολογισμός 2017-2020, Προϋπολογισμός 2020-2023. 
5. Καθορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την ΟΣΤΟΕ. 
6. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη 
στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52, Αθήνα και ώρα 10:00 π.μ. 

 Για την απαρτία της Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και είναι ταμειακώς 
εντάξει. Όπως προαναφέρθηκε, ως ώρα προσέλευσης ορίζεται η 10η π.μ., ώστε -με βάση το Άρθρο 20 του Καταστατικού του Συλλόγου- αν δεν υπάρξει απαρτία 
κατά την ως άνω ώρα, η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει μετά την παρέλευση μιας ώρας, δηλαδή στις 11:00 π.μ. ανεξαρτήτως αριθμού -οικονομικά τακτο-
ποιημένων- παρόντων μελών. 

Συνάδελφοι συνταξιούχοι προσδοκούμε στη μαζική παρουσία και συμμετοχή σας. Με αίσθημα ευθύνης περί προστασίας της ατομικής και δημόσιας 
υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις  που θα ισχύουν για τον κορονοϊό, θα ληφθούν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα.

Όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα.  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Κολλάτος                Ανδρέας Μπάφης

1965 – 2020
55 Χρόνια αγώνες για τουςσυνταξιούχους 

της ΙΛΤΕ

 1.Η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια 
των μελών αυτού.

2.Η διαφύλαξη και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών του.

3.Η συμπαράστασις προς τα αναξιοπαθούντα και χρήζοντα βοηθείας μέλη του.

4.Η ανάπτυξις των κοινωνικών σχέσεων και η ψυχαγωγία των μελών του.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος ιδρύθηκε από συνταξιούχους της ΙΛΤΕ το έτος 1965.
Σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό του 1965 σκοπός του Συλλόγου είναι:


