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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ

Καλό καλοκαίρι

Ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης των 1.300 αγωγών για την
διεκδίκηση των αναδρομικών των συνταξιούχων Ιονικής
Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημητρίου
Μπούρλου ολοκληρώνει εντός του Ιουνίου την
σύνταξη και κατάθεση των 1.300 και πλέον
αγωγών συναδέλφων συνταξιούχων, μελών
του Συλλόγου μας.
Τα αναδρομικά αφορούν τις μνημονιακές
περικοπές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και το επίδομα αδείας, που έχουν
περικοπεί (Νόμος 4051 και 4093/2012).
Σημειώνεται ότι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έχει ήδη αποφανθεί θετικά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με
αμετάκλητη απόφαση.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ασκήσουν
το δικαίωμά τους για τις ομαδικές αγωγές των
αναδρομικών και δεν έχουν ακόμα στείλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά από οδηγίες
του Δικηγόρου κ. Δ. Μπούρλου, μπορούν να
μας τα προσκομίσουν ή να τα ταχυδρομήσουν
στα γραφεία του ΣΣΙΛΤΕ- Πανεπιστημίου 38,
ΤΚ. 106 79 Αθήνα, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2019.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε
να ενημερωθείτε από την Ιστοσελίδα μας www.
syntaxilte.gr και στο τηλέφωνο του Συλλόγου
2103615765.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ

Εκλέχτηκε το νέο Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση συνεργασίας του Συλλόγου Συνταξιούχων
ΙΛΤΕ με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος. Στο κέντρο της φωτογραφίας ο νέος Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
συνάδελφος Ανδρεαδάκης Δημήτρης (προερχόμενος από την Αγροτική Τράπεζα),
αριστερά του ο νέος Γενικός Γραμματέας, Βογιατζής Πέτρος και δεξιά ο Πρόεδρος
του Συλλόγου μας, Κολλάτος Γιώργος.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΙΛΤΕ, της
25ης Απριλίου 2019, με βάση το Άρθρο 10 παρ. 3 και το Άρθρο 11
παρ. 5 του Καταστατικού και στα πλαίσια της αναβαθμισμένης και
συνολικότερης πραγματοποίησης των σκοπών του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε
η συμπλήρωση του αξιώματος του Αντιπροέδρου Β΄ με την εκλογή δια μυστικής
ψηφοφορίας του εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. συναδέλφου ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΦΗ.
Μετά την συμπλήρωση της θέσης του Αντιπροέδρου Β΄ η πλήρης σύνθεση του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει όπως παρακάτω:
Πρόεδρος:		
Γεώργιος Κολλάτος
Αντιπρόεδρος Α΄:
Ιωάννης Βέργος
Αντιπρόεδρος Β΄:
Ανδρέας Μπάφης
Γενική Γραμματέας: Αθηνά Καραδελή
Αναπλ. Γραμματέας: Ξανθίππη Γκλαβοπούλου-Κρικέλλη
Ταμίας: 		Ηλίας Προκόπης
Μέλη:			
Νικόλαος Κάβουρας, Μαρία Φιλιπποπούλου,
			
Ιωάννης Χρυσικός

Απεργία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

για την προστασία της απασχόλησης 1200 συναδέλφων, εργαζόμενων
στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/5/2019 η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση 1200
συναδέλφων της Τράπεζας Πειραιώς που εργάζονται αποσπασμένοι σε ιδιωτικές
εταιρείες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού (κόκκινα
δάνεια). Μετά την απαράδεκτη προαναγγελία αποφάσεων της Διοίκησης για αλλαγή
της εργασιακής σχέσης των εργαζόμενων στα RBU της Τράπεζας, με κατάργηση των
Συλλογικών Συμβάσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων και στο βάθος απολύσεις,
η ΟΤΟΕ προκήρυξε 24ωρη απεργία για τους 1200 εργαζόμενους, με συγκέντρωση
έξω από τα γραφεία της Διοίκησης και συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Τράπεζας Πειραιώς.

:

Σ’ αυτό το τεύχος…

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΙΛΤΕ για θέματα που
αφορούν το Σύλλογο και τα μέλη του σελ. 3
2. ΕΦΚΑ: Καταργούνται τα βιβλιάρια υγείας σελ. 4
3. Η απάντηση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στον Σύλλογό μας για την μη
ανάρτηση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεων ΕΦΚΑ σελ. 5
4. Άρθρα συναδέλφων σελ. 6
5. Ενημέρωση πορείας αγωγών διαφοράς ΕΦΑΠΑΞ σελ. 7
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Νέα τυμβωρυχία
της «Ιονικής Ενότητας»
Συνεχίζεται η στρατηγική δυσφημιστικής παραπληροφόρησης εκ
μέρους της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ», εις βάρος μελών Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΣΣΙΛΤΕ)

Α

υτή τη φορά ο στόχος ήταν η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου μας, κα Αθηνά Καραδελή. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται. Με νέα
ανακοίνωση – ανάρτησή της η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» τυμβωρυχεί κατά του
αείμνηστου συζύγου της Γεν. Γραμματέως του Συλλόγου, στην προσπάθεια της
οικογένειας να αποτρέψει το μοιραίο της επιβαρυμένης υγείας του και μελών της
οικογένειας που στο διάστημα εκείνο ασθένησαν.
Η ανακοίνωση της Ιονικής Ενότητας στοχεύει ώστε να δημιουργήσει εντύπωση
ότι πρόκειται για δήθεν κακουργηματικής φύσεως πράξεις, σχετικά με το ΤΑΥΤΕΚΩ – Τομέας Υγείας, ενώ ήδη από τον πρωτόδικο βαθμό έχουν κριθεί ως πλημμεληματικές και μάλιστα έχει ασκηθεί έφεση για την πλήρη αθώωση και βρισκόμαστε σε αναμονή της διαδικασίας με τον απαιτούμενο σεβασμό. Η Ιονική Ενότητα
στην (πλήρη κατά τα λοιπά!) ενημέρωσή της σκοπίμως αποκρύπτει την πληροφορία αυτή και επίτηδες αφήνει να εννοηθεί η δήθεν κακουργηματική φύση, η οποία
φυσικά δεν υφίσταται (τουλάχιστον για την κα Καραδελή και άλλους τέσσερις).
Τονίζουμε και εφιστούμε την προσοχή στο αυτονόητο, ότι δηλαδή μέχρι την τελεσίδικη και αμετάκλητη δικαστική κρίση, κανένας δεν δικαιούται να αποκρύπτει ή να
παρερμηνεύει ή να βγάζει ελλιπείς ανακοινώσεις με στόχο την σπίλωση ονομάτων.
Αυτό επιβάλλει το δικανικό μας σύστημα, η ηθική και η λογική. Ντροπή!

5 Δεκεμβρίου 1940:
Διαφήμιση Ιονικής Τράπεζας Ltd
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΕΤΕΑΕΠ
Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω τις διαδικασίες ένταξης του Επικουρικού μας στο ΕΤΕΑΕΠ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Υφυπουργού Εργασίας κ. Πετρόπουλου με την Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ λίγο πριν κλείσει το Νομοθετικό έργο της Βουλής, διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι «δεν συμπεριλαμβάνονται οι
ασφαλισμένοι στη ρύθμιση ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ, γιατί δεν έχει αναλογιστική μελέτη!».
Επισημαίνεται ότι επί 3,5 χρόνια ο Σύλλογός μας με την ΟΣΤΟΕ και τους άλλους
Συλλόγους Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, έχει πραγματοποιήσει εννέα (9) συναντήσεις εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας, χωρίς ο αρμόδιος Υφυπουργός να
υλοποιήσει την δηλωθείσα πρόθεσή του για ένταξή μας στο ΕΤΕΑΕΠ.
Παράλληλα ενημερώσαμε για το θέμα της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τους εκπροσώπους των κομμάτων Ν.Δ., ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και ΚΚΕ. Υπεβλήθη, τέλος, στην Κομισιόν ερώτηση από την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και ζητήθηκε η παρέμβαση των
ευρωπαϊκών οργάνων για την Α.Μ.Κ. της Attica Bank και τα λεηλατημένα κεφάλαια
(55,5 εκτμ. Ευρώ) των αποθεματικών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η επιδιωκόμενη ένταξη της Επικουρικής μας Σύνταξης στο
Κρατικό ΕΤΕΑΕΠ, μεταφράζεται για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων συνταξιούχων σε καταβολή σύνταξης 200 έως 250 ευρώ το μήνα, από 47,5 ευρώ που παίρνουν σήμερα.

Ενημερωτικές συναντήσεις του Συλλόγου
μας με τους συναδέλφους
των Τρικάλων και της Καλαμπάκας

Του συναδέλφου, Νίκου Αντ. Πουλινάκη
ιαφήμιση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ltd στο φύλλο με αριθμ. 8767 της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 1940. Την
ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου στα βορειοανατολικά
της Πρεμετής, πολεμώντας έφιππος ο εβραϊκής καταγωγής ανώτερος αξιωματικός
Μαρδοχαίος Φριζής πέφτει νεκρός.
Πολλά χρόνια αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου 1975, ο επιχειρηματίας, εφοπλιστής και
πανεπιστημιακός καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης με το υπ΄ αριθμ. 861/5-12-75 προεδρικό διάταγμα απομακρύνεται από τη διοίκηση των τραπεζών Εμπορικής, Ιονικής και
Λαϊκής καθώς και της τράπεζας Επενδύσεων.
Ακολούθως διορίζονται προσωρινοί επίτροποι στις συγκεκριμένες τράπεζες. Κι
έτσι, εν μία νυκτί, ο Όμιλος Ανδρεάδη κρατικοποιείται.

Δ

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

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Απεβίωσε την Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 στην Αθήνα, σε ηλικία 67 ετών, ο
συνάδελφος συνταξιούχος Αναστάσιος Σχίζας.
Απεβίωσε την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 στην Αθήνα, σε ηλικία 76 ετών, ο
συνάδελφος συνταξιούχος Δημήτριος Καλτσής.
Απεβίωσε στην Κεφαλονιά την Κυριακή του Πάσχα 28.4.2019, σε ηλικία 61 ετών, η
συνάδελφος συνταξιούχος Ζαχαράτου- Σιμάτου Δέσποινα.
Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 90 ετών, η συνάδελφος συνταξιούχος ΙακωβίδουΜουζίνα Φαίδρα.
Απεβίωσε στις 21 Απριλίου 2019 στο Βόλο, σε ηλικία 91 ετών ο συνάδελφος
συνταξιούχος Μηλιώρης Βασίλειος.
Απεβίωσε στη Χαλκίδα σε ηλικία 65 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Αντωνίου
Ευάγγελος.
Απεβίωσε στις 16 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, σε ηλικία 89 ετών, η συνάδελφος
συνταξιούχος Ρόζενμπους Αικατερίνη.
Απεβίωσε στις 31 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, σε ηλικία 83 ετών, ο συνάδελφος
συνταξιούχος Αργυράκης Αριστείδης.
Απεβίωσε στις 5 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα, σε ηλικία 86 ετών, ο συνάδελφος
συνταξιούχος Μάρκου Σταύρος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ εύχεται καλό παράδεισο στους
συναδέλφους και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 18ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr
site: www.syntaxilte.gr
facebook: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr
e-mail:print@alkodi.gr
Τηλ.: 2110121994
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Ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης
των 1.300 αγωγών για την διεκδίκηση
των αναδρομικών των συνταξιούχων μας

Προς
Τον Σύλλογο Συνταξιούχων
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Κολλάτου

Σελίδα 3

Τιμολόγιο για τις υπηρεσίες του ιατρείου
του Συλλόγου Συνταξιούχων της Ιονικής

ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. 210 38.06.079, 210 38.35.151
FAX 210 38.44.081
E-mail: info@nom-ika.gr
Internet site: www.nom-ika.gr
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Επιθυμώ να θέσω υπόψη σας ότι το γραφείο μας έχει προχωρήσει στην σύνταξη και κατάθεση αγωγών των μελών του Συλλόγου
σας που απευθύνθηκαν σε μας. Εκτιμούμε ότι εντός του Ιουνίου
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.
Με την ευκαιρία επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι η κρίση περί
της συνταγματικότητος της περικοπής των δώρων στους Δημοσίους Υπαλλήλους κ.λπ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουδόλως
επηρεάζει τις διεκδικήσεις δώρων και μνημονιακών περικοπών
των συνταξιούχων, για τους οποίους ήδη έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με αμετάκλητη απόφαση.
Είμεθα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με Εκτίμηση,
Για την Δικηγορική Εταιρεία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ

Το ιατρείο στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου 44, στον 4ο όροφο. Η γιατρός Ναταλία Πριαχίνα 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.
Τηλέφωνα ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932246006.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
1) Ένταξη ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Εντατικοποίηση προσπαθειών Ομοσπονδίας ΟΣΤΟΕ και Συλλόγων Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τελική συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
υλοποίηση της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της Επικουρικής μας Σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ.
2) Απόφαση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου ΣΣΙΛΤΕ. Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του αξιώματος
του Αντιπροέδρου Β΄ με την ανάδειξη δια μυστικής ψηφοφορίας του εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. συναδέλφου
Ανδρέα Μπάφη στο αντίστοιχο αξίωμα.
3) Ποινική δίωξη φυσικών και ηθικών αυτουργών υπογραφής αίτησης για έκτακτη Γ.Σ. μομφής κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης Διοίκησης του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη για να διωχθούν ποινικά οι τέσσερις (4) ηθικοί αυτουργοί-διακινητές, εκπρόσωποι της «Ιονικής Ενότητας» και οι ελάχιστοι φυσικοί αυτουργοί που θα υπογράψουν το
ψευδές, συκοφαντικό και ποινικά κολάσιμο κείμενο της αίτησης.
4) Ομαδικές αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών συνταξιούχων.
- Ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης των 1.300 αγωγών για την διεκδίκηση των αναδρομικών Κύριας Σύνταξης από το δικηγορικό γραφείο του κ. Δημητρίου Μπούρλου.
- Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει μέχρι 30 Ιουνίου 2019 την συγκέντρωση των δικαιολογητικών διεκδίκησης των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους αντισυνταγματικούς Ν.
4051/2012 και Ν. 4093/2012 και των Δώρων Εορτών και των Επιδομάτων Αδείας. Πέραν των 1.300 και πλέον συναδέλφων που ήδη κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους,
καλούμε τους συναδέλφους που δεν προσκόμισαν ακόμα τα σχετικά δικαιολογητικά να επισπεύσουν την κατάθεσή τους στα γραφεία του Συλλόγου μας, Πανεπιστημίου 38,
Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει και για αυτούς η διαδικασία των ομαδικών Αγωγών σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημητρίου Μπούρλου.
5) Αναστολή έκδοσης Ενημερωτικών Σημειωμάτων κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ.
Μετά την προσφυγή του Συλλόγου μας και της ΑΓΣΣΕ στον Συνήγορο του Πολίτη για την μη έκδοση από 1/1/2019 των Ενημερωτικών Σημειωμάτων κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ,
ο Βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη μας ενημέρωσε εγγράφως ότι παρά τις παρεμβάσεις της ως άνω Ανεξάρτητης Αρχής, ο ΕΦΚΑ μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει
ακόμα στο σχετικό αίτημα.
6) Παράνομη-καταχρηστική πρακτική Συνεταιρισμού Ιονικής.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την αποστολή νέας (6ης) Εξώδικης Διαμαρτυρίας κατά του Συνεταιρισμού Ιονικής (ΣΥΝΕΡΓΑΣΥΑ). Επίσης, αποφασίστηκε η άσκηση των Νομικών δικαιωμάτων μας ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής για την άκρως παράνομη-αντικαταστατική και καταχρηστική πρακτική του Συνεταιρισμού Ιονικής που θίγει
τα νόμιμα συμφέροντα των μελών του Συνεταιρισμού και μελών του Συλλόγου μας. (Απόφαση ακύρωσης Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών, παράνομη Γενική
Συνέλευση 26/2/2019 χωρίς απαρτία-παρόντα 46 μόνο μέλη από τα 2.092- διενέργεια πρόωρων εκλογών με αποκλεισμό της πλειοψηφίας των συνεταίρων, παραίτηση
Προέδρου Ν. Κάβουρα, ανάδειξη νέου Δ.Σ. χωρίς ανακοίνωση σταυρών καταμέτρησης και ονομάτων Εφορευτικής Επιτροπής κ.λπ.).

Σελίδα 4
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ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA
BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΕΦΚΑ: Καταργούνται τα βιβλιάρια υγείας
Πώς γίνεται η εισαγωγή σε νοσοκομεία (εγκύκλιος)

-Εκδικάστηκε την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 στο Πρωτοδικείο Αθηνών η τύχη
της περιουσίας του ΣΣΙΛΤΕ που ανήκει σε όλους μας.
-Ο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) διεκδικεί από τον υπό διάλυση σύλλογο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (49
μέλη σήμερα σε αποδρομή), τη μεγάλη περιουσία που απέκτησε από τις εισφορές της μισθοδοσίας μας και προοριζόταν για το ταμείο μας ΤΑΠΙΛΤ, ήδη
σήμερα ΕΦΚΑ, και κάποιοι φρόντισαν να εξαερώσουν, αφού προηγουμένως
την έκαναν δωρεά στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ!
-Η περιουσία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ συνίστατο σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά, (820.000€ από την πώληση του οικοπέδου της
ΚΙΝΕΤΑΣ, 443.000€ από το ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ), δύο ακίνητα στην Αθήνα
(στην Ευπόλιδος 8 -266τ.μ., στου Φιλόπαππου -293τ.μ.) και παραθαλάσσιο
οικόπεδο στην Κινέτα Μεγάρων -5.026τ.μ.
-Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν από τους 4.500 εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΙΟΝΙΚΗΣ, αφού κάθε μήνα και επί χρόνια
γινόταν υποχρεωτικά παρακράτηση από την μισθοδοσία τους υπέρ του Σωματείου τους.
-Σημειώνεται ότι από την μεγάλη περιουσία του ΣΥΙΛΤΕ τα τελευταία 20 χρόνια, παρόλες τις υποσχέσεις των επί χρόνια ίδιων διαχειριστών, ουδείς από
τους συνταξιούχους μας ωφελήθηκε ούτε με ένα ευρώ ή άλλη παροχή, παρότι αυτοί δημιούργησαν την μεγάλη περιουσία, ούτε φυσικά ο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)
ωφελήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.
-Η απόφαση του δικαστηρίου για την τύχη της εν λόγω περιουσίας του ΣΥΙΛΤΕ
αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων μηνών.
Υ.Γ. Τα τέσσερα (4) συνημμένα έγγραφα-ντοκουμέντα αποδεικνύουν περίτρανα τα προαναφερόμενα περιστατικά.

Η κατανομή
των συντάξεων το 2018
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σελίδα 5

ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4387/16
(ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ)

Από την ημερομηνία ισχύος του (13-5-16) και μετά οι συντάξεις είναι:
Κύρια Σύνταξη
α) Εθνική Σύνταξη
β) Ανταποδοτική
Από 13-5-16 και μετά η κύρια σύνταξη υπολογίζεται για όλους τους
συνταξιοδοτημένους, ως άθροισμα δύο τμημάτων: της Εθνικής Σύνταξης και της Ανταποδοτικής.
Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφ. εισφορές αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το άθροισμα της Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης αποτελεί το τελικό ποσό της Κύριας Σύνταξης.
Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Ορίζεται σε 384 ευρώ
και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον
20 έτη ασφάλισης. Βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών (τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης).
Η Ανταποδοτική Σύνταξη είναι η σύνταξη που αναλογεί στον χρόνο
εργασίας του Ασφαλισμένου, τις καταβληθείσες εισφορές και τα προβλεπόμενα ποσοστά αναπλήρωσης.
Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης Κύριας ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη: Ο Μέσος Όρος
μηνιαίων αποδοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Ο
μέσος όρος αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
Οι αποδοχές προσαυξάνονται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ποσοστά Αναπλήρωσης
Κλίμακες ετών Ασφάλισης
Ποσοστό Αναπλήρωσης %
Από
Έως
0
15			0,77
15
18			0,84
18
21			0,90
21
24			0,96
24
27			1,03
27
30			1,21
30
33			1,42
33
36			1,59
36
39			1,80
39
42+			2,00
π.χ. Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συν. Αποδοχές 1.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 428 ευρώ.
15Χ0,77% + 3Χ0,84 + 3Χ0,90 +3Χ0,96 + 3Χ1,03 + 3Χ1,21 + 3Χ1,42 +
3Χ1,59 + 3Χ1,80 + 1Χ2% = 42,8%
1.000Χ42,8%=428
(Επιθ/σις Ασφ/κου και Εργατικού Δικαίου τ. 53/2019, σελ. 190)

Ο ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ!
-Μετά την προσφυγή του Συλλόγου μας στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για την μη έκδοση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεων, ο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) από τις 13/5/2019 μέσω της ιστοσελίδας του,
ζητάει συγνώμη από τους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠΙΛΤ και των άλλων Ταμείων.
-Ουδεμία αναφορά γίνεται βέβαια για την πιθανή ημερομηνία επανέκδοσης των ενημερωτικών Σημειωμάτων Κύριων Συντάξεων, τα οποία δεν εκδίδονται από 1/1/2019 μετά τον επανυπολογισμό.

Νέα σύνθεση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Μετά τις εκλογές της 16ης Μαΐου 2019
και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Καταστατικών Διατάξεων, σε σχετική συνεδρίαση του νέου Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. την
23ην Μαΐου 2019, το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Συμβούλιο Διοίκησης
Πρόεδρος:				Ανδρεαδάκης Δημήτριος
Αναπληρωτής Πρόεδρος:		
Αποστολόπουλος Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας:			
Βογιατζής Πέτρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:
Μαλαμής Γεώργιος
Γραμματέας Οικονομικού:		
Νιάρχος Γεώργιος
Αναπλ. Γραμματέας Οικονομικού:
Καραθανάσης Κυριάκος
Γραμματέας Οργανωτικού:		
Κοντούλης Κωνσταντίνος
Αναπλ. Γραμματέας Οργανωτικού:
Δαμιανός Βασίλειος
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής
Γούλας Ηλίας 			
Πιπέρας Κωνσταντίνος
Καραλής Ευθύμιος		
Ρουσιάς Ευθύμιος
Καρούμπας Γεώργιος		
Σταύρου Γεώργιος
Μανουσάκης Στυλιανός		
Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος
Παναγιωτίδης Κοσμάς

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ «ALPHA BANK»
Η έκθεση «Σπάνιες Εκδόσεις» Rare Books

Της συναδέλφου Ε.Τ.

Νομισματική Συλλογή του
Καταστήματος της Ιονικής
Τράπεζας Κέρκυρας.

Η

συλλογή της Alpha Bank ευρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του Κεντρικού Καταστήματος της Οδού Πεσμαζόγλου 16, όπου ευρίσκεται η είσοδος της Βιβλιοθήκης. Στον χώρο αυτόν με τη βοήθεια καλών εν ενεργεία συναδέλφων θα
απολαύσετε σπάνια καλαίσθητα βιβλία, και στη συνέχεια οι συνάδελφοι θα σας οδηγήσουν στο πωλητήριο της Τράπεζας που βρίσκεται στη Σταδίου 40. Ώρες επισκέψεων
8 – 14,30 εργάσιμες ημέρες.
Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank, θα διαπιστώσουμε ότι
αυτή ξεκίνησε ως Βιβλιοθήκη της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών και Νομικών
Υπηρεσιών, και περιλάμβανε ένα σημαντικό αριθμό Οικονομικών και Νομικών βιβλίων. Το 1984 εμπλουτίσθη σημαντικά, χάρη στη δωρεά 3.000 τόμων από την προσωπική Βιβλιοθήκη του Περικλή Κομνηνού, Ανωτάτου Στελέχους της Τράπεζας Πίστεως.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν οι συγχωνεύσεις με την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα
της Ελλάδος και το 2000 με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος συνετέλεσαν στον
περαιτέρω εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, η οποία σήμερα αριθμεί περισσότερους από
38.000 τίτλους βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και των ξενόγλωσσων, καθώς και
300 τίτλους Οικονομικών Περιοδικών. Η Βιβλιοθήκη απευθύνεται στους υπαλλήλους
της Τράπεζας, στους Ερευνητές και στο κοινό εν γένει.
Πληροφορίες: www.alpha.gr και www.alphapolitismos.gr
Μας είναι γνωστό ότι στο Υποκατάστημα Κέρκυρας της Ιονικής Τράπεζας υπάρχει
μία πλούσια Νομισματική Συλλογή που έχει ικανοποιητική επισκεψιμότητα από το
Κοινό.
Θα αποτελούσε παράλειψη, αν δεν σας ανέφερα ότι στο κέντρο του Ναυπλίου υπάρχει το Κτίριο Εκθεσιακού Πολιτισμού της Τράπεζας. Στο κτίριο αυτό δημιουργούνται
Εκθέσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτών των εκθέσεων οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται από ειδικούς παιδαγωγούς Μουσείων. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό της Τράπεζας.

Οι Βιβλιοθήκες της Alpha Bank, Πεσμαζόγλου 16 – Αθήνα.

Αξέχαστες αθλητικές αναμνήσεις
από ιονικάριους
Του συναδέλφου Κώστα Αντωνίου – Π. Φάληρο

Ένα Σάββατο πρωί απολαμβάνοντας το φραπόγαλό μου
με την κακιά παρέα του, μια
και δεν μπόρεσα να σταματήσω το καπνισμα, άρχισα
να ξεφυλλίζω τα τεύχη του
2018 του όντως αξιόλογου
περιοδικού του Συλλόγου
μας «διαδρομές».

Σ

αν αγνός φίλαθλος που υπηρέτησα επί σειρά ετών τον κλασικό αθλητισμό, συγκινήθηκα όταν έφθασα στην σελίδα με την βράβευση της παραολυμπιονίκου
συνταξιούχου συναδέλφισσάς μας Μαρίας Σταματουλά. Το γεγονός αυτό υπήρξε
αφορμή για αθλητικές αναμνήσεις που σχετίζονται με την ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
και τις επιτυχίες των υπαλλήλων της σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
Σίγουρα η προσφορά πολλών εξ αυτών, είτε ως αθλητές, είτε ως παράγοντες και
τα σχετικά έπαθλα δεν είναι λίγα. Σε ομαδικό επίπεδο υπήρξαν αρκετές διακρίσεις
για τις ομάδες μας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στις δεκαετίες 1970-1980 στα
τότε διεξαγόμενα πρωταθλήματα επιχειρήσεων. Η συμμετοχή των υπαρχουσών τότε
Τραπεζών, αλλά και πολλών εκ των ιδιωτικών επιχειρήσεων ήταν σχεδόν καθολική
και στα δύο πρωταθλήματα.
Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών και μετέπειτα της ΕΠΟ αείμνηστου Τριβέλα και το πρωτάθλημα του μπάσκετ με πρωτοβουλία του αείμνηστου συναδέλφου
μας Μιχ. Βιτζηλαίου, τότε παράγοντα του Γ.Σ. Αμαρουσίου και μετέπειτα μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ανάλογα
τουρνουά έγιναν και στη Θεσσαλονίκη.
Στα χρόνια που διήρκεσαν αυτά τα πρωταθλήματα, η ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε τέσσερις φορές τον τίτλο της πρωταθλήτριας και η ομάδα μπάσκετ μία φορά, ενώ
ήταν αρκετές οι διακρίσεις και τα πλασαρίσματα στην τριάδα και για τις δύο ομάδες
της ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αλλά και τα παιχνίδια με ομάδες της Κύπρου.
Αξίζει να σημειώσουμε την ιδιαίτερη συμπαράσταση των εκάστοτε Δ.Σ. του Συλλόγου, αλλά και του αείμνηστου άσσου του Βύζαντα Μεγάρων Οδυσσέα Πασσαλή, ο
οποίος υπήρξε και προπονητής στην ομάδα ποδοσφαίρου.

Δυστυχώς τα χρόνια έχουν περάσει και δεν μπορώ να θυμηθώ όλους τους πρωταγωνιστές αυτών των επιτυχιών. Ενδεικτικά αναφέρω μερικούς εξ αυτών που στελέχωσαν τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και χειροκροτήθηκαν. Ήταν οι Στ. Μαυρίκος, Μαν. Καπύρης, κ. Κοτορλός, Ευαγγ. Σκούρας, Σοφιανόπουλος, Κεφαλόπουλος,
Αλπέτζος, Μουστάκας, Μακρής, Πετρόπουλος, Μαραντίδης, Σαλμάς και πολλοί άλλοι.
Όμως αρκετοί ήταν και οι συνάδελφοι που είχαν δραστηριότητα ως παράγοντες
ή αθλητές. Ενδεικτικά αναφέρω τον αείμνηστο Μανώλη Γεωργουλάκη που υπήρξε
μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και διεθνής διαιτητής, ο Τάσος Παναγάκης μέλος στα Δ.Σ. Φοίνικα (μπάσκετ) και Οδοιπορικό Σύλλογο Πειραιά,
Μουστάκας (Γ.Σ. Κηφισιάς), Σκούρας (Γ.Σ. Ηλιούπολης). Παράλληλα, υπήρξαν και
συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό πριν ή μετά την ένταξή τους στην
ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρω τον επικοντιστή πανελληνιονίκη με
την ΑΕΚ, Κ. Τζήβα, τον Σαμαρά (βόλεϊ), τον Σαϊνη (ιστιοπλοϊα), τον Παπακωνσταντίνου (βόλεϊ), αλλά και ο γράφων ως σφαιροβόλος στην εφηβεία του, σκακιστής και
διεθνής κριτής στον στίβο, μέχρι το 1992.
Όμως κάποια στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους, ίσως φταίει και η αλλαγή
διοίκησης και ιδιοκτησίας της Τράπεζας, σταμάτησαν οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Εξ όσων γνωρίζω υπήρξαν όμως παιδιά συναδέλφων, όπως η κόρη του
Κ. Κοτορλού (ακοντίστρια στον Γ.Σ. Ηλιούπολης) και ο αγαπημένος μου Σωτήρης
(μαύρη ζώνη και 3 νταν στο καράτε) που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό. Έτσι μοιραία
προκύπτει το ερώτημα εάν στο μέλλον θα χειροκροτήσουμε κάποιον Ιονικάριο σε μία
αθλητική δραστηριότητα.
Είναι κάτι που εύχομαι ολόψυχα.
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Ενημέρωση της πορείας των αγωγών
διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ
Του Γιάννη Βέργου – Αντιπροέδρου ΣΣΙΛΤΕ

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος (στο υπ’ αριθ. 83 φύλλο εφημερίδας του Συλλόγου Μαΐου/Ιουνίου 2018 σελ. 4) περί του προσδιορισμού συζήτησης των εκκρεμών αγωγών των πιο κάτω μελών, σας ενημερώνουμε ότι πράγματι ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πολίτης παραστάθηκε
κατά τις κατωτέρω δικασίμους, όπου συζητήθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου κ.
Ιωάννη Βέργο, για όσους δεν είχαν λάβει την διαφορά εφάπαξ, εκκρεμεί δε εισέτι η έκδοση απόφασης.
την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 10528/18-10-2017
την δικάσιμο της 21-5-2019 προσδιορίστηκε η υπ’ αριθμ. 5504/2015 νέα
: Για
: Για
νέα αγωγή των:		
αγωγή του Νικολάου Καστρινάκη
Συζητήθηκε (12ο Τμήμα)
1. Λάμπρου Καλπάκη
2. Χρήστου Σιαχάμη του Δημητρίου.
3. Ελένης Θανασιά του Βασιλείου, χήρα Δημητρίου Παππά.
4. Γαβριήλ Παππά του Δημητρίου.
5. Λαμπρινής Παππά του Δημητρίου.

την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η 10522/2017 νέα αγωγή των:
: Για Συζητήθηκε
(12ο Τμήμα)
1.
2.

Κωνσταντίνας Θεοδοσιάδου.
Αργυρίου Κοίλιαρη του Θεοδώρου.

την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’ αρ. 10530/18-10-2017
: Για
νέα αγωγή των:		
Συζητήθηκε (12ο Τμήμα)
1. Νικολάου Διαμαντή.
2. Αλέξανδρου Πόθα του Δημητρίου.
3. Ιωάννου Λειβαδιωτάκη του Στυλιανού.
4. Κων/νου Τριαντούλη του Αθανασίου.
5. Εμμανουήλ Βογιατζή του Δημητρίου.
6. Ιακώβου Γιακουμή του Δημητρίου.

Συζητήθηκε (2ο Τμήμα)

την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 10531/18-10-2017
: Για
νέα αγωγή των:		
Συζητήθηκε (12ο Τμήμα)
1. Ανάργυρου Δραγώνα του Σπυρίδωνος.
2. Λάμπρου Σαπλαούρα του Χριστόφορου.
3. Διονυσίου Πανταζόπουλου του Παναγιώτη.
4. Χρήστου Μπούρη του Ανδρέα.
5. Χρύσω Πρωτόγερου του Ελευθερίου, χήρα Θωμά Πρωτογέρου.
6. Κλαίρης Πρωτόγερου του Θωμά, συζ. Βασιλείου Χρυσικόπουλου.
7. Ανδρέα Πρωτόγερου του Θωμά.

την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 1688/26-2-2018 νέα
: Για
αγωγή των:
Συζητήθηκε (12ο Τμήμα)
1. Δημητρίου Καραγιάννη.
2. Μαρίας Ιωάννου - Λάππα του Αλεξάνδρου.
3. Κων/νου Κοτορλού του Δημητρίου.
4. Χρήστου Σιοζόπουλου του Νικολάου.
5. Παναγιώτη Ζουμή του Νεοκλή.
6. Χαραλάμπους Καλάκου του Πέτρου.

Οι κατωτέρω αγωγές που ήταν για συζήτηση την 31-05-2019, ματαιώθηκαν λόγω των Ευρωεκλογών της 26-05-2019. Ενημερωθήκαμε ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών τις έχει ήδη προσδιορίσει οίκοθεν για συζήτηση την 17-1-2020.
την δικάσιμο της 31.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 14903/28-7-2015
: Για
νέα αγωγή των:		
30ο Τμήμα
1. Διονυσίου Σκλήρη του Αθανασίου.
2. Γεωργίου Αναγνώστου του Κυπαρίσση.
3. Αθανασίου Ζαφειρίου του Ζαφειριού.
4. Γεωργίου Θανόγλου του Εμμανουήλ.
5. Γεωργίου Ρετσινιά του Γρηγορίου.
6. Δήμητρας Παντελίδου - Μουδήλου του Ιωάννου.
7. Θεοδώρου Σπεντζόπουλου του Ευαγγέλου.
8. Ευθυμίου Λυριτζή του Ανδρέου.
9. Σπυρίδωνος Κολοκοτσά του Διονυσίου.
10. Δημητρίου Φιλόπουλου του Ιωάννου.
11. Κων/νου Μητρούλια του Δημητρίου.
12. Σάββα Τηλιόπουλου του Νικολάου.
13. Οδυσσέα Πασσαλή του Μιχαήλ.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Κων/νου Φραγκούλη του Μιχαήλ.
Ελευθερίου Ευσταθίου του Εμμανουήλ.
Δημητρίου Σπανού του Γεωργίου.
Ιωάννου Καραντάνη του Δημητρίου.
Αναστασίου Κίτσου του Δημητρίου.
Ιωάννου Χατζηστυλιανού του Στυλιανού.
Νικολάου Σπανού του Ιωάννου.
Κων/νου Παταβάλη του Στεφάνου.
Αναστασίου Μουστακάτου του Σπυρίδωνος.

την δικάσιμο της 31.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 14901/28-7-2015
: Για
νέα αγωγή των:
30ο Τμήμα
1. Αποστόλου Πίσσα του Σάββα.
2. Γρηγορίου Σώση του Κων/νου.

Συζητήθηκαν οι προσδιορισθείσες πιο κάτω αγωγές, χωρίς μέχρι σήμερα, να έχει εκδοθεί απόφαση.

: Για την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 2780/10-2- 2015
νέα αγωγή Νικολάου Χαρωνίτη του Φράγκου.

Συζητήθηκε (9ο Τμήμα)

την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’ αριθμ. 2782/10-2- 2015
: Για
νέα αγωγή των: Συζητήθηκε (9ο Τμήμα)
1.
2.
3.
4.

Βασιλικής Μαυροειδή του Σταύρου, χήρα Γεωργίου - Περικλή Παναγάκη.
Μαρίας - Ραφαέλα Παναγάκη του Γεωργίου-Περικλή.
Μυρσίνης Παναγάκη του Γεωργίου-Περικλή.
Αλεξάνδρας Παναγάκη του Γεωργίου-Περικλή.

την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 2783/10-2-2015 νέα
: Για
αγωγή των: 					Συζητήθηκε (9ο Τμήμα)
1.
2.

Μιχαήλ Βασιλόπουλου του Κων/νου.
Σπύρου Σάλτα του Μελετίου.

την δικάσιμο της 10.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 6486/1-4-2015 νέα
: Για
αγωγή των: 					Συζητήθηκε (31ο Τμήμα)
1.
2.

Δαμιανού Ζήκου του Δημητρίου.
Ιωάννου Μαραντίδη του Ελευθερίου.

την δικάσιμο της 25.1.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 11581/8-6-2015 νέα
: Για
αγωγή (παλαιά αγωγή από 12-5-2008), όπου αναβλήθηκε για την 8-3-2019
των
Συζητήθηκε (35ο Τμήμα)
1. Κων/νου Χαλκιά
2. Αθανασίου Κατχιωτά του Χαραλάμπους.
3. Γεωργίου Τσόκα του Κυριάκου.
4. Κων/νου Σταθά του Δημητρίου.
5. Γεωργίου Κουμερτά του Μιχαήλ.

6.
7.
8.
9.
10.

Κυριάκου Τοκατλίδη του Θεοφάνους.
Περικλέους Γιαννακόπουλου του Γεωργίου.
Θεοδώρου Φραγκάκη του Αργυρίου.
Αντωνίου Ντίνου του Ιωάννη.
Γεωργίου Παναγόπουλου του Ηλία.

την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’ αριθμ. 2778/10: Για
2015 νέα αγωγή των:			Συζητήθηκε (9ο Τμήμα)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Νικολάου Αγγέλη του Δημητρίου.
Τρύφωνος θωμαΐδη του Πέτρου.
Ηλία Καλαμπόκη του Παναγιώτη, ή.
Γεωργίου Καλλίρη του Αλεξίου.
Παναγιώτου Καψή του Γεωργίου.
Νικολάου Κούρτη του Δημητρίου.
Βασιλείου Κουτσουμπού του Ηλία.
Θεοχάρη Κωνσταντίνου του Αποστόλου.
Γεωργίου Κώτση του Βασιλείου.
Βασιλείου Λαλούμη του Νικολάου.
Γεωργίου Μπαχαρίδη του θεοδώρου.
Σταύρου Νικολάου του Νικολάου.
Ιωάννου Ντόβα του Βασιλείου.

Ως προς την εν λόγω αγωγή του Νικολάου Αγγέλη κ.λπ. εκδόθηκε η υπ’αρ. 1654/2019
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που την απέρριψε, παραπέμποντας
στην προηγούμενη υπ’αρ. 3588/2011 όμοια, η οποία είχε κρίνει (στην ουσία) πως οι
αξιώσεις των μελών είχαν παραγραφεί.
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1989- Απεργιακή κινητοποίηση για το ασφαλιστικό –Κεντρικό ΙΛΤΕ.
Γενικό Συμβούλιο Συλλόγου ΙΛΤΕ -1985.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Εργασιών και Καταστημάτων – 1997.
Ιδρυτική σύσκεψη Ανανεωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης ΙΛΤΕ.
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1997 – Εκδρομή προσωπικού καταστήματος Συντάγματος στην ορεινή Κορινθία.
(Από το αρχείο του συναδέλφου Χρήστου Καρακατσάνη.)

Κατάστημα Ηλιουπόλεως-1979.
(Από το αρχείο του συναδέλφου Μάκη Γαζή.)

ΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 23 Οκτωβρίου 1998 – Απονομή Πτυχίων.

Ημερίδα - Β΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθηνών -1997.
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