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ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ – ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μπαίνουμε στον 8ο πέτρινο χρόνο και η
μνημονιακή καταιγίδα έχει δημιουργήσει
απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις σε
όλους εμάς και στις οικογένειες μας.
Μια ατέλειωτη σειρά από αντισυνταξιουχικά «μέτρα» διασπούν την κοινωνική
συνοχή και προκαλούν την περαιτέρω
εξαθλίωση, τη φτωχοποίηση, τη δυστυχία
και την απόγνωση και σε αρκετές περιΤο σημείωμα της
πτώσεις οδηγούν ακόμα και σε απονενοΠροέδρου της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης ημένα διαβήματα, τα οποία οφείλουμε να
Κλητοράκη-Πούλια
εμποδίσουμε να συμβούν.
Η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολουθεί την
ίδια απαράδεκτη και ανορθόδοξη οικονομικο-κοινωνική
πολιτική. Τελικά φορτώνει συνεχώς στις πλάτες των γνωστών φορολογικών υποζυγίων της χώρας μας (συνταξιούχοι - εργαζόμενοι) τα δυσβάστακτα βάρη της εξυπηρέτησης του τεράστιου δανεισμού.
Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, εκτός από την εσωτερική υποτίμηση και την απογείωση της άμεσης και της
έμμεσης φορολογίας, αμφισβητούνται και καταργούνται
τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα που είναι θεσμοθετημένα,
κατοχυρωμένα, ιερά και απαραβίαστα και κατακτήθηκαν
με πολλούς αγώνες, θυσίες και αίμα.
Πέρα από τις καθ’ όλα αντισυνταγματικές, καταχρηστικές
και άδικες περικοπές στις συντάξεις, στις επικουρήσεις μας
και στις υπηρεσίες υγείας, είναι το λιγότερο προκλητική
η αντιμετώπιση του κλάδου μας, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι
εμείς οι τραπεζοσυνταξιούχοι, καθ’ όλη τη μακρά διάρκεια
το εργασιακού μας βίου, ήμασταν πάντα συνεπέστατοι

στην έγκαιρη καταβολή - επί του συνόλου των αποδοχών
μας – των ιδιαίτερα αυξημένων εισφορών και φόρων. Τις
εισφορές μας αυτές τις στερηθήκαμε γιατί τις καταβάλαμε
πριν καν εισπράξουμε τον μισθό μας.
Σ’ αυτήν τη δυσμενέστατη συγκυρία η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στέκεται όρθια στις επάλξεις. Όπως είναι γνωστό, ιδρύθηκε πριν
από 54 χρόνια, είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα δεκατρείς
(13) πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι τραπεζικών συνταξιούχων
και εκπροσωπεί το σύνολο των 50.000 περίπου τραπεζοσυνταξιούχων της χώρας μας. Με τις συλλογικές εμπειρίες και γνώσεις των στελεχών και των συνεργατών της, και
λόγω της θεσμικής της ιδιότητας και θέσης, η Ομοσπονδία μας βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να
υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα
της μεγάλης τραπεζοσυνταξιουχικής μας οικογένειας.
Ιδιαίτερα σήμερα, που αναίτια βιώνουμε τις πιο ανάλγητες επιθέσεις, απαιτείται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση
όλων των μάχιμων δυνάμεων του κλάδου μας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και των
κινητοποιήσεων προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να
έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Και ας μη ξεχνάμε ότι, στα δίσεκτα χρόνια των
μνημονίων, κανένας συνάδελφος δεν είναι και
δεν πρέπει να είναι μόνος. ΟΧΙ στην ατομική
διαχείριση της δυστυχίας. ΝΑΙ στη συλλογικότητα και στην αλληλεγγύη.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς Η Πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.:
Ελένη Κλητοράκη - Πούλια

Σελ. 2-3 Από τη δράση της ΟΣΤΟΕ • Σελ. 3-7 Από τη δράση των Συλλόγων Μελών της ΟΣΤΟΕ • Σελ. 7-8 Το Βήμα Επικοινωνίας
και Προβληματισμού των Συναδέλφων • Σελ. 8 Το 36ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, Αθήνα, Ελλάς
Αριθ. Πρωτ. 1020
Αθήνα Δεκεμβριος 2017

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα , Μέγαρο Μαξίμου Ηρώδου Αττικού 19, 10674 Αθήνα
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Είναι γνωστό ότι υπό το βάρος της πίεσης των θεσμών και της σκοπιμότητας
της προσαρμογής των δημοσιονομικών μεγεθών, η κυβέρνηση προχώρησε στη θεσμοθέτηση «μνημονιακών»
νόμων οι οποίοι περιέκοψαν ουσιαστικά τις παρεχόμενες συντάξεις με συνέπεια τα εισοδήματα να μειωθούν σε
ποσοστό ανώτερο του 50% ενώ οι υποχρεώσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Αντιλαμβανόμενοι ότι κατανοείτε το
μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε με δεδομένη δε την αυξημένη
κοινωνική ευαισθησία, τόσο εσάς του
ιδίου όσο και του συνόλου των στελεχών της κυβέρνησης, σας ζητούμε να
εξετάσετε όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να αμβλύνετε τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις
των ανωτέρω νόμων, οι οποίες πλέον
έχουν οδηγήσει στα όρια της απόγνωσης και της εξαθλίωσης το μεγαλύτερο
τμήμα των συνταξιούχων.
Εντός του ανωτέρω πλαισίου, σας
αναφέρουμε ότι με τις αποφάσεις υπ,
αριθ. 2287 και 2288/2015 της Ολομέ-

λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
οι Νόμοι 4051&4093/2012, που αφορούσαν στις περικοπές του συνόλου
των συντάξιμων αποδοχών, κρίθηκαν
ως αντισυνταγματικοί. Η εφαρμογή
αυτών των αποφάσεων από τα Ταμεία
έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα (2,5 έτη) με αποτέλεσμα να
έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω η οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων.

χωρήσουν στην άμεση εφαρμογή
αυτών των αποφάσεων. Ως προς τα
οφειλόμενα αναδρομικά είμαστε βέβαιοι ότι σε συνεργασία με τα αρμόδια
υπουργεία θα δώσετε τις πλέον αρμόζουσες, στην περίπτωση, λύσεις προς
το συμφέρον της οικονομίας και των
συνταξιούχων.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για την θετική ανταπόκριση στα ζητήματα που σας έχουμε θέσει και σας
Κύριε Πρωθυπουργέ,
βεβαιώνουμε ότι έχουμε πλήρη συναίΕνθυμούμενοι ότι έχετε δηλώσει
σθηση, του μεγέθους των δυσκολιών
ρητά και κατηγορηματικά, ότι οι αποπου αντιμετωπίζετε, στην άοκνη προφάσεις των Δικαστηρίων είναι σεβασπάθεια σας να αντεπεξέλθετε στις ποστές και πρέπει να εκτελούνται άμεσα,
λύπλοκες και σύνθετες απατήσεις των
σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε
καιρών μας.
ώστε τα εμπλεκόμενα Ταμεία να προΜε Τιμή
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Κοινοποίηση :
1. Υπουργό Οικονομικών: κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, 2. Υφυπουργό: κ. Γεώργιο
Χουλιαράκη, 3. Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης: κα
Έφη Αχτσιόγλου, 4. Υφυπουργό: κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
Αριθ. Πρωτ. 1011

Αθήνα Δεκεμβριος 2017

Προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Νικόλαο Καραμούζη Αμερικής 21 Α΄, 106 72 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Α
 νάληψη κοινής δράσης Ε.Ε.Τ. και Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές
επιπτώσεις της μείωσης των Συνταξιοδοτικών παροχών.
Κε Πρόεδρε
του Διοικητικού Συμβουλίου,
Η χώρα μας διανύει ήδη τον 8ο χρόνο
της πιο βαθειάς και μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης που έχει γνωρίσει στην
νεώτερη ιστορία της. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των σημαντικών περικοπών στο ύψος των παροχών, που λήφθηκαν μέσα στο πλέγμα
των μνημονιακών «δεσμεύσεων», είχε
ως συνέπεια τη δραστική μείωση των
εισοδήματος όλων των συνταξιούχων
του Τραπεζικού μας Συστήματος.
Οι συνταξιούχοι, σήμερα, τραπεζικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι με
την συνεχή και άοκνη εργασία τους
συνέβαλλαν αποφασιστικά στην δημιουργία των υψηλών καθαρών κερδών
στο σύνολο, σχεδόν, των Πιστωτικών
ιδρυμάτων επί σειρά ετών και βέβαια

είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται για
τη διόγκωση των επισφαλειών και την
έλλειψη στρατηγικής για τη δημιουργία επαρκών σχετικών προβλέψεων.
Η συνετή διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου και η τήρηση συντηρητικών
τραπεζικών πρακτικών θυσιάσθηκε ως
άλλη «Ιφιγένεια» στον βωμό της επίτευξης υψηλής κερδοφορίας και διανομής
αντιστοίχων ετησίων μερισμάτων.
Δυστυχώς όμως οι πάσης φύσεως
τραπεζικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, πολλές φόρες μάλιστα με την
προτροπή των Διοικήσεων των Τραπεζών, εξακολουθούν να υφίστανται στο
ακέραιο, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι Τραπεζοϋπάλληλοι μετά, την κατά
μέσο όρο 50%, μείωση των εισοδημάτων τους, να ευρίσκονται, πλέον, σε
προφανή αδυναμία, να ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους παρά την αναμφισβήτητη θέληση τους να είναι συνεπείς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και
γνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευαισθησίας που σας διακρίνει,
παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις δυνατότητες ανάληψης κοινής δράσης με
την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., προς τα αρμόδια όργανα
των διοικήσεων των τραπεζών, προκειμένου να εξετασθεί μια σειρά από εναλλακτικές ενέργειες οι οποίες θα οδηγούσαν στην ελάφρυνση του επαχθούς
βάρους και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων ομαλής εξυπηρέτησης όλων των
μορφών των Τραπεζικών Δανείων που
έχουν λάβει οι συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι.
Προς την κατεύθυνση αυτή, λόγω
του επείγοντος του θέματος, ζητάμε να

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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το συντομότερο δυνατό, κοινή
 ορίσετε,
συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο

παρέμβασης σας. Σας ευχαριστούμε εκ
των προτέρων για τη θετική σας αντατης Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στην οποία να τεθούν οι πόκριση είμαστε δε σίγουροι ότι θα καβάσεις και οι προϋποθέσεις επιτυχούς τανοήσετε την δικαιολογημένη αγωνία
Με Τιμή
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ
Κοινοποίηση: Γενική Γραμματέα κα Χαρούλα Απαλαγάκη

Σελίδα 3

όλων των πρωτοβαθμίων συλλόγων
των συνταξιούχων που αποτελούν τα
μέλη της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Οργανώσεων Ελλάδος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Από τ η Δρ ά σ η των Συλ λόγ ων – Με λών τ ης Ο.Σ.Τ.Ο.Ε .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

ΘΕΜΑ: Δ
 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 & 4093/2012.
Σε συνέχεια της από 5.12.2017 ανακοίνωσης μας και με δεδομένο ότι μέχρι
σήμερα τόσο ο ΕΦΚΑ ( τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ.
ΕΤΑΤ) όσο και το ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ) δεν
έχουν προβεί σε αποκατάσταση των
συν
τάξεων μας κύριων - επικουρικών
και προσυνταξιοδοτικών παροχών στο
ύψος που είχαν διαμορφωθεί πριν τις
μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους Ν.
4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1 και 2) και
Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ
υπόπαρ. ΙΑ 5 περ.1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ.
3) και οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015 και
2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας
του ΣτΕ, αλλά ούτε και στην επιστροφή
των ποσών σύνταξης που απωλέσαμε

κατ’ εφαρμογή των παραπάνω αντισυνταγματικών νόμων καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και
αδείας κρίνεται αναγκαία η δικαστική
διεκδίκηση των παραπάνω αξιώσεων.
Αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα προς
κάθε κατεύθυνση για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων μας και των

κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων με κύριο στόχο μας την μεγάλη μάχη
κατά της ALPHA BANK για την ΣΥΜΒΑΣΗ
1981και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η
Τράπεζα να υποχρεωθεί να τηρήσει ακέραιες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από
τη ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Χανιά – Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ρόδο - Βόλο – Λάρισα
Παρευρεθήκαν τα μέλη του Δ.Σ. και έγινε ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα
του Συλλόγου και κυρίως για τις δικαστικές ενέργειες.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ
Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
Μέλος ΟΣΤΟΕ-ΕΚΑ - Σταδίου 61 - 10551 Αθήνα
ΤΗΛ: 2110126265 - FAX: 2110126264 - www.sysype.gr – e-mail: info@sysype.gr

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμά μας στην Επικουρική Σύνταξη
Συζητήθηκε στις 15.02.2018 η έφεση της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά
της υπ’ αρ. 2258/2016 Απόφασης του
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε
δεκτή την ανακοπή που είχε ασκήσει
ο Σύλλογός μας κατά του νέου καταστατικού του Ταμείου, τόσο για το περιεχόμενο των αντιδημοκρατικών άρθρων
του και τον αναδρομικό επανυπολογισμό
των ήδη μειωμένων συντάξεων, όσο και
για την αντικαταστατική διαδικασία ψήφισής του. Κατά την πρωτόδικη διαδικασία, παρέμβαση υπέρ μας είχε ασκήσει η
Ιονική Ενότητα, ενώ στην διαδικασία της
15.02.2018 πρόσθετη παρέμβαση υπέρ
μας άσκησαν επιπλέον, η Ομοσπονδία
μας Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. , ο Σύλλογος Συνταξιούχων
Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας
Αττικής. Υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πρόσθετη
παρέμβαση άσκησαν οι περισσότεροι
Σύλλογοι Εργαζομένων. Η απόφαση
αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες.
Αναμένουμε επίσης να εκδοθούν απο-

φάσεις για τις αγωγές μας που αφορούν,
τόσο τις διαγραφές των μελών μας από
μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όσο και την κατάργηση της υπολογισμένης βάσει καταστατικών διατάξεων σύνταξης, αφού αντί
αυτής το Ταμείο καταβάλει το κατώτατο
ποσό σύνταξης 50€ μικτά-47,5€ καθαρά
σε όλους τους συνταξιούχους που θεωρεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «κόκκινους», δηλ όλους
εκείνους που οι ληφθείσες συνολικά συντάξεις τους έχουν υπερβεί τις καταβληθείσες εισφορές τους. (πλέον των 2/3 των
σημερινών συνταξιούχων). Απαντώντας
για μια ακόμη φορά στις σκόπιμες συκοφαντίες, πως διεκδικούμε επαναφορά
των συντάξεων στα 900€ κλπ υπογραμμίζουμε ότι, εφόσον εκδοθεί εφετειακή
απόφαση υπέρ μας, δεν πρόκειται να
ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από την κοινή επιστολή των Συνταξιουχικών Συλλόγων στις 19.12.2014
προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με την οποία
αποδεχόμασταν τις μέχρι τότε μειώσεις,
ήτοι 390€ ανώτατο πλαφόν-150€ κατώτατο πλαφόν και επιπλέον προτείναμε

επιβολή εισφοράς 7% επί των μηνιαίων
συντάξεών μας προς χάριν της βιωσιμότητας του Ταμείου, όσο και από το εξώδικο που στείλαμε στις 09.03.2017, μετά
την έκδοση της 2258/2016 πρωτόδικης
απόφασης ανακοπής του καταστατικού,
με το οποίο ζητούσαμε συντάξεις 390€
ανώτατο πλαφόν- 150€ κατώτατο πλαφόν και όχι 900€.
Η απομείωση του χαρτοφυλακίου του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε μια 5ετία (2010-2015)
κατά 211,4 εκ € (ποσοστό μείωσης
53%) δεν οφείλεται στους συνταξιούχους, αλλά στα 110 εκ € του PSI το
2012 και στην αμέλεια των μελών του
Δ.Σ., που αδιαφόρησαν για την χρηματιστηριακή κατρακύλα και δεν έλαβαν
τα απαραίτητα μέτρα εγκαίρως. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά το Ταμείο, με
αποκορύφωμα την επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK, για την
οποία θα αναζητηθούν ευθύνες!
Παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες για τη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης, συνεχίζουμε τις πολιτικές και
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

συνδικαλιστικές μας ενέργειες. Όπως
έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, το Ταμείο μας δεν είναι βιώσιμο
σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των
αναλογιστικών μελετών και επομένως
η θέση μας είναι πως, μοναδική λύση
για όλους τους ασφαλισμένους του,
που διασφαλίζει την κοινωνική προστασία εργαζομένων και συνταξιούχων, είναι η ένταξή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑΕΠ και όχι η αλλαγή του χαρακτήρα του, που επιδιώκει και μεθοδευμένα υλοποιεί το Δ.Σ., με την μεταφορά
της περιουσίας του Ταμείου σε Ατομικές Μερίδες των εργαζομένων και τη
δημιουργία ιδιωτικών προγραμμάτων
σε ασφαλιστικές εταιρίες.
Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία, η συγκέντρωση των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κάτω από τα γραφεία του Ταμείου, στις 6 Ιουλίου 2017.
Όλοι μαζί διατρανώσαμε την απόφασή
μας να αγωνιστούμε για αξιοπρεπή Κοινωνική Επικουρική Σύνταξη. Το αγωνιστικό ψήφισμα των συγκεντρωμένων
θυροκολλήθηκε έξω από τα γραφεία του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που ήταν ερμητικά κλειστά
και στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
και επέδωσαν το ψήφισμα στο γραφείο
του Υφυπουργού Κου Α. Πετρόπουλου.
Μαζί με τους άλλους Συνταξιουχικούς
Συλλόγους, πέραν των επανειλημμένων
επιστολών μας και διαβημάτων προς το
Υπουργείο Εργασίας, αποστείλαμε σχετική επιστολή στο Πρωθυπουργό Κο Αλέξη
Τσίπρα. Επίσης συναντήσαμε και ενημερώσαμε με τις θέσεις μας εκπροσώπους
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με επικεφαλή
τον πρώην Υπουργό Κο Γιάννη Βρούτση, του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή την πρώην
Υφυπουργό Κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
και στείλαμε υπόμνημα με τις θέσεις μας
στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ,
που ήδη είχε κάνει ερώτηση στη Βουλή
για το θέμα.
Διεκδίκηση από την Εθνική Ασφαλιστική και την Πολιτεία ορθής φορολόγησης των παροχών μας και επιστρο-

φής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων
ποσών φόρων.
Στις 17.01.2018 & 21.02.2018, εκδικάστηκαν οι δύο αγωγές μας κατά της
Εθνικής Ασφαλιστικής, που αφορούν την
φορολόγηση παροχών μας από Ομαδικά
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Ο λόγος σοβαρός, που έχει να κάνει με τα όσα προβλέπουν οι ν.4110/2013 & 4172/2013 που
πρωτοφορολόγησαν τις παροχές Ομαδικών Ασφαλιστηρίων, σε μια προσπάθεια

“

Η κοινωνική ασφάλιση
δεν είναι εμπόρευμα
Δεν την παραδίνουμε
στους τοκογλύφους

„

της τότε Κυβέρνησης να συγκεντρώσει
όσο το δυνατόν περισσότερους φόρους.
Αυτή είναι η μία πλευρά του θέματος. Η
άλλη είναι ο τρόπος που η ιδιωτική ασφάλιση το αντιμετώπισε. Η Εθνική Ασφαλιστική ενήργησε ως «βασιλικότερη του
Βασιλέως», ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας τους εν λόγω νόμους με τον πιο
ακραίο τρόπο. Δεν φρόντισε να διευκρινίσει από το ΥΠΟΙΚ δυσερμήνευτα άρθρα
των νόμων, δεν φρόντισε να υπερασπιστεί τις ίδιες τις συμβάσεις των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων που είχε καταρτίσει,
αλλά επιπλέον ανέδειξε και θέματα που
δεν αναφέρονται καν στους νόμους, λες
και ο στόχος της ήταν να πληρώνουν οι
ασφαλισμένοι πελάτες της όσο το δυνατόν περισσότερους φόρους.
Συγκεκριμένα τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης της παροχής των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων, την ανήγαγε σε
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα. Τη
συμμετοχή εργαζόμενου σε πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου εξαγγελμένου από
τον εργοδότη, επεδίωξε και την ερμήνευσε ως πρόωρη εξαγορά του ασφαλίσματος, παρότι το ίδιο το ασφαλιστήριό μας
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δεν προβλέπει πρόωρη εξαγορά και έχει
συγκεκριμένους όρους θεμελίωσης που
τηρούνται απαρέγκλιτα , διαφορετικούς
από αυτούς του Κύριου Ασφαλιστικού
Φορέα.
Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών
κατά 50%, με σημαντικότατες επιβαρύνσεις των μελών μας, τόσο στα εφάπαξ όσο
και στις ισόβιες προσόδους. Ο Σύλλογός
μας, αφού πρώτα πέτυχε σημαντικές διευκρινήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους
από το ΥΠΟΙΚ, για τον προσδιορισμό της
φορολογητέας βάσης και την εφαρμογή
επ’ αυτής των κανονικών συντελεστών,
καταφύγαμε σε ένδικα μέσα, γιατί η Εθνική Ασφαλιστική επιμένει στις αρχικές
της ακραίες απόψεις και συνεχίζει για μια
ομάδα Συναδέλφων μας να εφαρμόζει «α
λα καρτ» τους προσαυξημένους συντελεστές. Ας καταλάβουν οι θιασώτες και
υποστηρικτές της ιδιωτικής ασφάλισης,
που μάλιστα την βλέπουν άλλοτε ως «τρίτο πυλώνα» και άλλοτε ως αντικαταστάτη
της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι
οι ασφαλιστικές εταιρίες ήταν και θα παραμείνουν εχθρικές προς την πελατεία
τους. Στην αρχή σου «στρώνουν χαλί» για
να εισπράττουν, όταν όμως έλθει η ώρα
της καταβολής των παροχών, με διάφορα
προσχήματα σε στέλνουν στα δικαστήρια.
Πολιτιστικές Δραστηριότητες. Με
μεγάλη συμμετοχή των μελών μας, παρακολουθήσαμε τη Μουσική Βραδιά “in the
mood” με τον Μάριο Φραγκούλη στο Μέγαρο Μουσικής, την Όπερα «Μποέμ» της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, την
Θεατρική Παράσταση «Αλέξης Ζορμπάς»
και επισκεφθήκαμε το Μουσείο Μπενάκη. Επίσης στις 28.01.2018 κόψαμε την
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του Συλλόγου μας
στις «Μουσικές Διαδρομές» και στις 24
με 27.11.2017, με έδρα μας το Μέτσοβο,
πραγματοποιήσαμε τετραήμερη εκδρομή στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Αγγελική Οικονόμου
Η Γραμματέας Ευαγγελία Μερκούρη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΒΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιαν. 2018 η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας
στο Κέντρο ΑΙΓΛΗΣ Ζαπείου με μεγάλη επιτυχία. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος , προσήλθαν πάνω από 100 συνάδελφοι και ο «παράς» έπεσε στην αγαπητή μας συνάδελφο Ελένη Παπαθωμά.
Τα θλιβερά νέα του Συλλόγου μας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων
μηνών ο Σύλλογός μας απώλεσε, λόγω θανάτων, τα παρακάτω μέλη του, με καθένα εκ των οποίων όλοι μας μοιραστήκαμε τις καλύτερες αναμνήσεις σαν συνάδελφοι και προπαντός σαν φίλοι για πάρα πολλά χρόνια.
Τα μέλη του Δ.Σ, μέσω αυτής της δημοσίευσης, εκφράζουν στις οικογένειες των
εκλιπόντων και εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου τα πλέον εγκάρδια
συλλυπητήριά τους.
Πέτας Ανδρέας, Καρίβαλη Βασιλική , Κυριαζής Δημήτρης, Τζαβάρας Βασίλης, Γιαλιτάκη Μαριάννα, Ψύκος Νίκος, Λαγουδάκου Σοφία.
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Σελίδα 5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΟΣ: -ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) -ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Α.)
ΣΟΛΩΜΟΥ 66 & Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2106993734 FAX: 2106993709 EMAIL:ssgte@otenet.gr

1. Π
 ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η ετήσια κοπή πίτας με συμμετοχή μεγάλου αριθμού
μελών μας και στα αρχαιότερα μέλη δόθηκαν συμβολικά δώρα.
2. Ο
 Σύλλογος κάλεσε τα μέλη του να στέλνουν αιτήσεις τόσο στο ΕΦΚΑ (Κύρια σύνταξη), όσο και στο ΕΤΕΑ (Επικουρική)
και να απαιτούν τον επανυπολογισμό συντάξεων και την επιστροφή των παρακρατηθέντων.
3. Τ ο Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 24/4/2018 και οι αρχαιρεσίες να
γίνουν 24 & 25/4/2018, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS BANK
Ακούσας νόει (κατανόησε αφού ακούσεις)

Με αφορμή τη δίκη που έγινε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 4/12/2017, κατόπιν
αιτήσεως τεσσάρων συναδέλφων, με αίτημα την αντικατάσταση των εκκαθαριστών
του Συλλόγου Θ. Λυμπερόπουλου κ.λ.π.,
έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η δικαστική διαδικασία εκτός από την
αναλήθεια των προτάσεων που κατέθεσαν
οι εκκαθαριστές και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες, ανέδειξε και το νομικό και οικονομικό αδιέξοδο που έχει αιχμαλωτιστεί ο
Σύλλογος.
Οι προσθέτως παρεμβαίνοντες, δηλώνουν αναληθώς ότι είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος υπαλλήλων
Τραπέζης Αμέρικαν Εξπρές. Δηλαδή η κα
Μαρία Μαστοροπούλου του Κων/νου, ο κ.
Γεώργιος Πετσαγγουράκης του Εμμανουήλ
και η κα Σοφία Ψιλολίγνου του Νικολάου,
ήσαν μέλη του Συλλόγου, που όμως ποτέ
δεν έτυχε να γνωρίσουμε. Αφού οι ίδιοι
θέλουν να αυτοαποκαλούνται μέλη του
Συλλόγου, εμείς οι καλοί συνάδελφοι τους
ευχόμεθα εγκαρδίως, και καλή συνταξιοδότηση… (άντληση στοιχείων από προτάσεις
παρεμβαινόντων σελίς 8).
Διαβάζοντας τις προτάσεις ανταίτησης
που κατέθεσαν οι εκκαθαριστές του Συλλόγου, σελίς 18, εξαιρούν από μέλη του
Συλλόγου όλους εκείνους που συμμετέχουν στο οικιστικό πρόγραμμα και είχαν
αποχωρήσει από την Τράπεζα πριν από τη
Λύση – Εκκαθάριση του Συλλόγου.
Επιτέλους ας αποφασίσουν μεταξύ τους τι
θέλουν να είναι: Μέλη ή μη μέλη. Το άρθρο
77 του αστικού κώδικα που επικαλούνται οι
εκκαθαριστές στις προτάσεις ανταίτησης,
αναφέρει ρητά ότι η περιουσία του νομικού
προσώπου που διαλύθηκε, αν ο νόμος ή η
συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, ή το αρμόδιο όργανο δεν
αποφάσισε διαφορετικά, περιέρχεται στο
Δημόσιο. Το δημόσιο έχει την υποχρέωση
να εκπληρώσει το σκοπό του νομικού προσώπου με την περιουσία αυτή.
Όσον αφορά τον ισχυρισμό που προβάλλουν οι εκκαθαριστές στη σελίδα 22 των
προτάσεών τους ότι «Η Γ.Σ. μπορεί να λάβει

αποφάσεις για την τύχη της περιουσίας και
μετά την διάλυση του σωματείου». Ο ισχυρισμός αυτός είναι αυθαίρετος και δεν έχει
καμία σχέση με τον Α.Κ. 77 που συμπληρώθηκε αργότερα από το 106 άρθρο του
αστικού κώδικα με το οποίο απαγορεύεται
η διανομή της περιουσίας σε όλα τα μέλη
αλλά και σε ορισμένα από αυτά έστω και με
τη μορφή βοηθήματος ή εισφορών.
Ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου δηλώνει ψευδώς στις προτάσεις ανταίτησης
σελίς 30 ότι «Κανείς από εμάς δεν συμμετείχε κατά τους χρόνους εκείνους στη Διοίκηση του Συλλόγου, αλλά αντιθέτως κύριος
υπεύθυνος για όλα αυτά ήταν ο Νικόλαος
Καραγεωργόπουλος. Επίσης ψευδής είναι
και ο ισχυρισμός του ότι ο Ν. Καραγεωργόπουλος διεγράφη από τον Σύλλογο και το
Ταμείο για αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά, αφού με την υπ’ αριθ. 6/ 30. 1. 2002 απόφαση του Δ.Σ. που λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο έγινε ανάκληση της απόφασης.
Οι ψευδείς όσο και συκοφαντικές αναφορές του απέβλεπαν στην παραπλάνηση του Δικαστηρίου και την αμαύρωση
της εικόνας του προτεινόμενου εκκαθαριστή, ώστε αυτός να αποκλειστεί από
πιθανό διορισμό.
Η αναφορά αυτή αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο και παρέχει την δυνατότητα
άσκησης ποινικής δίωξης από τον υπογράφοντα.
Και επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ,
οι ψευδολόγοι, μόλις θα διαβάσουν τις
ανακοινώσεις του Συλλόγου, με ημερομηνίες 10/2/1987, 11/23/1990, 4/3/1993,
14/4/1995 και 30/3/1999 που αφορούν τη
συγκρότηση του Δ. Σ. σε Σώμα, τότε θα διαπιστώσουν ότι κάποιοι από αυτούς όπως
τότε, έτσι και σήμερα συμμετέχουν στις
διαδικασίες και έχουν κυρίαρχο ρόλο στις
αποφάσεις που αφορούν το οικιστικό πρόγραμμα.
Αναληθές είναι και το αναγραφέν στις
προτάσεις ανταίτησης σελίς 14 ότι τα δίκτυα κοινής ωφέλειας βαρύνουν τις μερίδες των οικιστών. Στη σύσταση οριζοντίου

ιδιοκτησίας πράξη 4925/31.03.1998, τόμος
401, αριθμός 333 τα κοινόχρηστα δίκτυα
βαρύνουν τον Σύλλογο και το κόστος κατασκευής συμπεριλαμβάνεται στην αξία
της οικιστικής μερίδας, ήτοι στο ποσό των
35.216,43 ευρώ. Συνεπώς οι εκκαθαριστές
του Συλλόγου, πριν αποφασίσει το Δικαστήριο για την αντικατάστασή τους, ας
φροντίσουν να αντιλογήσουν το ποσό των
650 Ευρώ που χρέωσαν την κάθε οικιστική
μερίδα για παροχή ύδρευσης όπως ακριβώς έκαναν με τα ανύπαρκτα πρόστιμα
και το υπέρογκο παράβολο, που αντιλόγησαν μόλις έγινε γνωστή η καταχρηστική
είσπραξή τους.
Αναληθής είναι και η αναφορά ότι η Τράπεζα Αμέρικαν Εξπρές κατήγγειλε τις συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου όλων των υπαλλήλων της (προτάσεις ανταίτησης σελίς 22). Την απάντηση σε
αυτές τις ψευδείς αναφορές, τις δίνουν –μεταξύ πολλών άλλων- οι δύο αποφάσεις του
Αρείου Πάγου 57/2015 και 60/2015, όπου
η εργασιακή σύμβαση του προσωπικού λύθηκε με κοινή συμφωνία και όχι με καταγγελία. Οι δύο από τους τέσσερις ενάγοντες,
που κίνησαν την διαδικασία αντικατάστασης, απαίτησαν από τον Σύλλογο, μεταβίβαση των οικιστικών τους μεριδίων, βασιζόμενοι στις υποσχέσεις του εξουσιοδοτημένου εκκαθαριστή Θ. Λυμπερόπουλο,
που σε καμία επιστολή δεν αναφέρει
ότι ο Σύλλογος τελούσε σε εκκαθάριση.
Εφ’ όσον αυτό δεν ήταν εφικτό, οι ενάγοντες ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων τους, σύμφωνα με το περιεχόμενο
των επιστολών που απηύθυνε ο Σύλλογος
στους οικιστές με ημερομηνία 14/12/2009,
2/9/2008, 14/2/2011, 20/7/2012, 9/4/2013
και με το οποίο απειλούσε (ότι όποιος δεν
καταβάλει το πρόστιμο θα αποχωρήσει
από το οικιστικό πρόγραμμα και ότι θα επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους).
Δήλωναν μάλιστα ότι η μη συμμόρφωση
των οικιστών με την έκκληση αυτή, θα
εκλαμβάνετο ως ρητή έκφραση βούλησης
αποχώρησης από το οικιστικό πρόγραμμα.
Και επειδή γίνεται επίκληση του άρθρου

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ – ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΣΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
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106 του αστικού κώδικα, ο έγκριτος νομικός του Συλλόγου, στις προτάσεις του ενώ
αναλύει την έννοια της συλλογικής περιουσίας αποσιωπά την παράγραφο που
απαγορεύει την περιέλευση της περιουσίας του νομικού προσώπου (Σύλλογος)
σε όλα τα μέλη, αλλά και σε ορισμένα από
αυτά. [Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του Κράτους 292/2016 –ειδικά για το
Σύλλογο- άρθρο 7 και 12 σελίς 5 και 7 (Σ.
Βλαστός ο.π.)]
Στη σελίδα 35 των προτάσεών τους
οι εκκαθαριστές ομολογούν ότι έχουν
άγνοια περί την λογιστική τέχνη και επιστήμη. Οι ίδιοι ομολογούν την ελλειπή
τους κατάρτιση, πράγμα άγνωστο για
τραπεζοϋπαλλήλους, όμως παρ’ όλα
αυτά απαιτούν από το δικαστήριο να
παραμείνουν εκκαθαριστές και μάλιστα
προτείνουν για την θέση του παραιτηθέντος Κυριάκου Φουρνάρου, τον Γεώργιο Δημήτρουλια, μέλος του οικιστικού
προγράμματος, αμερόληπτο, που έχει
γνώσεις όλων των θεμάτων που αφορούν τον οικισμό. Ξέχασαν να αναφέρουν,
ότι μετά την Λύση – Εκκαθάριση του Συλλόγου τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής
δεν συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου.
Όμως ο αμερόληπτος και προτεινόμενος
εκκαθαριστής Γεώργιος Δημήτρουλιας συνεχίζει να βεβαιώνει για την ορθή καταγραφή των λογιστικών πράξεων και όχι μόνο,
αφού όπως γράφουν οι ίδιοι στις προτάσεις
τους σελίς 20 τυγχάνει και της απολύτου
εμπιστοσύνης τους.
Ο προτεινόμενος και αμερόληπτος εκκαθαριστής κ. Γεώργιος Δημήτρουλας στις
εκθέσεις που υπογράφει, βεβαιώνει ότι ο
Σύλλογος για τα έτη 2013 και 2014 οφείλει
φόρους στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό
των 230,03 Ευρώ, ήτοι μια απόκλιση της τάξεως 140.901,16 Ευρώ!!! δηλαδή από αυτή
που βεβαίωσε ο εξουσιοδοτημένος από
την Εισαγγελία Αθηνών πραγματογνώμονας κ. Κων/νος Νέο-φώτιστος (τυχαίο άραγε το όνομα;). Στοιχεία από ΤΑΧΙS.
Τέλος θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο αμερόληπτος και προτεινόμενος εκκαθαριστής στη χρήση 1/1 -31/12/2016 θα συμπεριλάβει… στην έκθεσή του και τα πρόστιμα
που επέβαλε η Πολεοδομία Μαρκοπούλου
και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των
3.937.395,68 ευρώ !!!
Οι κύριοι εκκαθαριστές στα προσαγόμενα έγγραφά τους δεν συμπεριέλαβαν το
πιο σπουδαίο έγγραφο, δηλαδή αυτό που
αναφέρει την απόρριψη αιτήματος , που
κατέθεσε ο Σύλλογος για ανάκληση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας
με ημερομηνία 5/1/2017 που εξέδωσε η
αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, Δ/νση
Δασών και Αγροτ. υποθέσεων (έγγρ. Αρ.
Πρωτ. 8690 π.ε.). Το έγγραφο τούτο που
αναφέρει την απόρριψη της αίτησης, για
τον αποχαρακτηρισμό έκτασης 74,612 στρ.

οι εκκαθαριστές του Συλλόγου το απόκρυψαν όχι μόνο από το δικαστήριο, αλλά και
από τους οικιστές που παρευρέθησαν στο
ξενοδοχείο STANLEY, δύο ημέρες πριν από
την εκδίκαση της υπόθεσης για την αντικατάστασή τους ήτοι 2/12/2017.
Η απόκρυψη του εγγράφου δεν μπορεί
παρά να κρύβει σκοπιμότητα, επειδή το
δασικό και τα υπέρογκα πρόστιμα διατήρησης και ανέγερσης που επέβαλε η πολεοδομία Μαρκοπούλου για τις 49 υπόγειες
βάσεις θα αποτελέσει μόνιμη και διαρκή
τροχοπέδη για την μελλοντική ρευστοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου. Σε
θέματα που αφορούν την έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν θα προβούμε σε κανένα σχόλιο, επειδή μετά την περαίωση της
ανάκρισης, το δικόγραφο βρίσκεται ήδη
στο γραφείο του κ. Εισαγγελέα.
Άλλωστε τα θέματα αυτά, όπως δηλώνουν οι εναγόμενοι στις προτάσεις τους
το έχουμε «διυλίσει» και σε προηγούμενες
ανακοινώσεις μέσω της εφημερίδας Τραπεζικός Κόσμος.
Όμως μας είναι αδύνατον να μην επισημάνουμε τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Σύλλογος με ενδιάμεσο λογαριασμό
την ατομική μερίδα του εκκαθαριστή Θ.
Λυμπερόπουλου, σε οικιστές και μη, για το
ποσό των 133.199,15 ευρώ. Ο εξουσιοδοτημένος εκκαθαριστής Θ. Λυμπερόπουλος
θα πρέπει να απαντήσει πότε βαρύνεται με
την κατηγορία της «απάτης», τότε που επέστρεψε τα χρήματα σε όσους απεχώρησαν
από το οικιστικό πρόγραμμα; ή τώρα που
το Δικαστήριο αναγνωρίζει την αξίωση
των τριών συναδέλφων να απαιτήσουν
επιστροφή των χρημάτων τους που αφορά τις οικιστικές τους μερίδες; (προτάσεις
ανταίτησης σελ. 24). Ο εκκαθαριστής Θ.
Λυμπερόπουλος γνωρίζει ότι η μεταφορά
χρηματικών διαθεσίμων στην ατομική του
μερίδα αποτελεί μη σύννομη πράξη; Από
ποιόν ενημερώθηκε για τις αρμοδιότητες
του εκκαθαριστή και ποιος αποφάσισε να
δοθούν βοηθήματα στους οικιστές πριν
από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του

Συλλόγου και ποια Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου και όχι των οικιστών τα ενέκρινε;
Οι εκκαθαριστές αντί να ασχοληθούν με
την υπάρχουσα κατάσταση και τα υπέρογκα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η Πολεοδομία Μαρκοπούλου, μετά την ανάκληση
των δηλώσεων ένταξης, αναλώνουν τις
όποιες ενέργειές τους και πρωτοβουλίες,
σε φιέστες διαμαρτυρίας, προκειμένου να
καταγγείλουν τον κακό Δασάρχη, τον κακό
Πολεοδόμο, τον κακό Μηχανικό, τον κακό
Αναστασιάδη, τους κακούς Λογιστές, που
τι σύμπτωση απολύονται μόλις διαπιστωθούν παραβάσεις και γιατί όχι τον κακό
υποκινητή Ν. Καραγεωργόπουλο που κρατάει χειροπόδαρα δεμένο τον οικισμό περισσότερο από δέκα έξι χρόνια!!!!δηλαδή
όσα είναι τα έτη αποχώρησής του από την
Τράπεζα.
Όσο αφορά την ένταξη των 136 αυθαιρέτων στη διαδικασία νομιμοποίησης του
Νόμου 4178/2013, που θα επιτρέψει την
απαλλαγή του μεγαλύτερου ποσού των
προστίμων που έχει επιβάλλει η Πολεοδομία Μαρκοπούλου στο Σύλλογο, οι εκκαθαριστές την θεωρούν ήσσονος σημασίας
και την έχουν απορρίψει παμψηφεί από την
ενταξιακή τους αντζέτα.
Καμία συζήτηση για τα πρόστιμα των 49
αυθαιρέτων κτισμάτων που θα βαρύνουν
τις υπόλοιπες οικιστικές μερίδες και που
σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς
ανέρχονται στο ποσό των 1.281.297,08
ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κάθε
οικιστική μερίδα από τον επιμερισμό των
προστίμων θα έχει μια επί πλέον επιβάρυνση της τάξεως των 9.421,30 ευρώ. Το
ποσό αυτό θα επαυξήσει στην αρχικώς κοστολογημένη μερίδα των 35.216,43 ευρώ,
ανεξάρτητα ποια λύση τελικά θα επιλεγεί,
δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του νομικού προσώπου Α.Κ. 72 ή την μεταβίβαση των οικιστικών μερίδων που είναι
αντίθετα με τον σκοπό του Συλλόγου και
ποτέ δεν διανέμεται στα μέλη Α.Κ. 106.
Δεν έχει γίνει καμία εκτίμηση όσον αφο-

ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ
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το κόστος κατεδάφισης των 49 αυρά
θαιρέτων κτισμάτων, ώστε ο Σύλλογος να

απαλλαγεί οριστικά από την καταβολή των
προστίμων. Δεν έχει υπολογιστεί ποιοι θα
αναλάβουν το κόστος της ανέγερσης, το
κόστος της κατεδάφισης και ποιοι θα επιβαρυνθούν τη διαφορά που θα προκύψει
από την εξάιρεση των 49 αυθαίρετων κτισμάτων, αφού ως γνωστόν ο υπολογισμός
των οικιστικών μερίδων έγινε με βάση τις
185 υπόγειες κατοικίες. Η λύση αυτή ενώ
λειτουργεί ευεργετικά για το Σύλλογο, στον
αντίποδα δημιουργεί μια πρόσθετη δαπάνη της τάξεως του 1.725.605,00 ευρώ
(35.216,43 Χ 49) και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτό σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση για την κάθε οικιστική μερίδα με
12.688,67 ευρώ.
Οι λύσεις αυτές, όπως τις παρουσιάζουμε
έχουν οικονομική επιβάρυνση και θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει, έστω και
μερικώς. Όμως οι περιορισμοί που προβλέπουν οι διατάξεις του αστικού κώδικα από
την μη τροποποίηση του Καταστατικού
και τη μη διανομή της περιουσίας στα

μέλη, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα αφού στην όλη διαδικασία εμπλέκεται και το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 292/2016. Με την απόφαση
4139/2017 το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, απέρριψε τις δύο αγωγές του Ταμείου με τις οποίες ζητούσε από την Τράπεζα πάνω από 2.000.000 εκ. ευρώ, λόγω
των εθελουσίων εξόδων 2008 και 2009. Το
Δικαστήριο απέρριψε τις αγωγές στο σύνολό τους ως απαράδεκτες και ως μη νόμιμες.
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε κατηγορηματικά ότι η συμφωνία ήταν εγγυημένων ή
προκαθορισμένων εισφορών και σε καμία
περίπτωση δεν εγγυήθηκε η Τράπεζα τις
Συντάξεις. Μάλιστα όπως αναφέρει ρητά η
απόφαση, στη συμφωνία του 1981, αναφέρεται ρητά ότι η Τράπεζα δεν θα έχει άλλες
πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις προς
το Ταμείο».
Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατετέθη αγωγή εναντίον του
Ταμείου, είκοσι πέντε (25) συναδέλφων
που αφορά την καταβολή της Επικουρικής
Σύνταξης που διεκόπη από τον Μάιο του

Σελίδα 7

2013, την επιστροφή του εφ’ άπαξ βοηθήματος και την επιστροφή των εισφορών
κάποιων συναδέλφων που δεν στοιχειοθετούν επικουρική σύνταξη. Η υπόθεση εκδικάζεται στις 29/3/2018.
Κλείνοντας το άρθρο μας θα θέσουμε τις
πιο κάτω ερωτήσεις προς τους κ.κ. εκκαθαριστές, με την ελπίδα ότι θα μας τιμήσουν
με τις απαντήσεις τους.
Είναι αλήθεια ότι έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός του Συλλόγου από τη ΔΟΥ Χαλανδρίου με το ποσό των 4.251.811,51 ευρώ;
 Είναι αλήθεια ότι έχουν δεσμευτεί οι
προσωπικοί σας λογαριασμοί των εκκαθαριστών για οφειλές του Συλλόγου στο
Δημόσιο;
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κοινόχρηστες οφειλές των Γραφείων του Ταμείου
Αλληλοβοηθείας στη Θεσσαλονίκη;
Είναι αλήθεια ότι έχουν σταματήσει να
καταβάλλονται οι ρυθμιζόμενες δόσεις του
Ταμείου προς το Δημόσιο;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το Βήμ α Επικ οιν ων ίας & Πρ οβληματισμού των Συν αδ έ λφ ων

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ

Το σημείωμα του συναδέλφου Ιωάννη Μυλωνά μέλους του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.

Η Πρωτοβουλία Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε., έλεγχου προκειμένου να δούμε που διο- για όσο χρόνο εργάζονται στην Τράπεζα
η οποία εκπροσωπείται στο Δ.Σ του Σ. χετεύθηκαν οι υποχρεωτικές αποταμιεύ- (σύμβουλοι, συνεργάτες, ενοικιαζόμενοι
Σ.Ε.Τ.Ε. από τον συνδ. Ιωάννη Μυλωνά, σεις μας.
κτλ). 3) Παρακράτηση και απόδοση στον
διαφωνεί κάθετα με τη συμμετοχή στην
ΛΕΠΕΤΕ εισφορών-συνεισφορών από τη
επιτροπή άλλοθι της Εθνικής Τράπεζας, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
χορήγηση πάσης φύσεως έξτρα αμοιβών
στην οποίαν θα γίνει διαπραγμάτευση για ΓΙΑ ΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΕΙΝΑΙ:
(μπόνους), από προμήθειες, από ασφάτη μείωση της επικουρικής μας παροχής.
λιστρα κτλ. 4) Μετατροπή του ΛΕΠΕΤΕ σε
Ο ΛΕΠΕΤΕ από το 1949 είναι, εγγυημέ- Διεύθυνση της Τράπεζας με ταυτόχρονη
Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει αυτόματα
στη κατάργηση της μέχρι σήμερα εγγυη- νων από την ΕΤΕ παροχών, κοινός έντο- αλλαγή της συμμετοχής της από «διευκόμένης και καθορισμένης παροχής και στη κος καταθετικός - αποταμιευτικός - επεν- λυνση» σε μισθολογικό μετεργασιακό
δυτικός λογαριασμός περιουσίας χωρίς κόστος που απαλλάσσει την ΕΤΕ της φοδιάλυση του ΛΕΠΕΤΕ.
Παράλληλα υπονομεύονται οι τρέχου- νομική προσωπικότητα.
ρολογίας με 30% έως 40%. 5) Εφαρμογή
Συστάθηκε με διμερή ενοχική σύμβα- της απόφασης του ΣτΕ 2199/2010 και του
σες διαδικασίες εκδίκασης των προσφυγών στην δικαιοσύνη. Ο δικαστής δεν θα ση μεταξύ των Συλλόγων και της Τράπε- άρθρου 69 του ν.3371/2005. Με την εφαρεκδώσει απόφαση δεδομένου ότι βρίσκε- ζας, η οποία ανέλαβε την πλήρη ευθύνη μογή των προτάσεων 1-5 συρρικνώνετης διοίκησης - διαχείρισης του λογαρια- ται δραστικά το ποσό της υποχρεωτικής
ται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση.
Άλλωστε οι συνταξιούχοι και οι εργα- σμού και εγγυήθηκε την εσαεί χορήγηση συνεισφοράς της ΕΤΕ στον ΛΕΠΕΤΕ. 6)
ζόμενοι με τη συμμετοχή τους στην επι- της διατήρησης στο ακέραιο του ύψους Να Φορολογούνται οι συνταξιούχοι δικαιτροπή αυτή αποδέχονται ιδιότητες που της παροχής σε όλους τους συνταξιού- ούχοι της παροχής με 15% ως απόδοση
ουδέποτε είχαν ή έχουν (π.χ. των συνυ- χους της ΕΤΕ από τον ΛΕΠΕΤΕ. Τα ανωτέ- επενδυτικού προϊόντος (φορολογία εισοπεύθυνων, των συνδιοικούντων και των ρω δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Αν η δήματος κωδικοί 619-620. Τροποποίηση
συνδιαχειριστών των αποθεματικών του ΕΤΕ, για δικούς της λόγους θεωρεί ότι έχει του Ν. 4172 ΚΦΕ). 7) Να διατηρηθεί στο
πρόβλημα (από τα swaps, το ΤΙΤΛΟΣ Plc ακέραιο του ύψους της παροχής στους
ΛΕΠΕΤΕ).
Η ΕΤΕ αρνείται να δώσει αναδρομικά τις κτλ), αντί να προσπαθεί να το μετακυλή- 16.500 συνταξιούχους της ΕΤΕ από τον
5 μηνιαίες παροχές που μας έχει παρα- σει παράνομα στο προσωπικό της (εργα- ΛΕΠΕΤΕ τόσο για να περιοριστούν οι δυκρατήσει παράνομα. Η ΕΤΕ – η οποία έχει ζόμενοι, συνταξιούχοι), μπορεί κάλλιστα σμενέστατες επιπτώσεις από τις συνεχείς
την πλήρη ευθύνη διοίκησης διαχείρισης να προχωρήσει σε: 1) Επαναφορά από το μειώσεις των συντάξεών μας, όσο και για
του ΛΕΠΕΤΕ που ήταν πλεονασματικός – επικουρικό του ΙΚΑ των προσληφθέντων να μην αποδυναμωθεί το ΤΥΠΕΤ το οποίο
έχει την υποχρέωση να μας παραδώσει μετά το 2005 εργαζομένων. 2) Ένταξη-α- ενισχύεται (με 4%+μέλη οικογένειας) από
τα πλήρη στοιχεία του διαχειριστικού σφάλιση στον ΛΕΠΕΤΕ όλων όσων και την παροχή αυτή.
Η ΕΤΕ μεθοδεύει μονομερώς την κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ και τη βίαια ένταξή μας στο θνησιγενές ΕΤΕΑΕΠ

Τα Αποθεματικά του λογαριασμού εγγυημένων παροχών (ΛΕΠΕΤΕ) δεν ανήκουν στους
περιστασιακά διοικούντες την ΕΤΕ για να τα διαχειρίζονται όπως τους καπνίσει – Είναι
δικές μας αποταμιεύσεις – Αποτελούν τη συλλογική μας περιουσία και προορίζονται
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των Συνταξιούχων
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Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο του Α’ Αντιπροέδρου της ΟΣΤΟΕ κ. Αγαμέμνονα Βουτυρά

Η Ελλάδα χρειάζεται, άμεσα να μπουν φρέσκα κεφάλαια στην
οικονομία.
Χωρίς φρέσκο χρήμα, με μορφή ξένων επενδύσεων, είναι αδύνατον να εισέλθει η Χώρα μας σε τροχιά ανάπτυξης.
Όλα δείχνουν πως υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από ξένες
επενδύσεις.
Αλίμονο όμως, αν συνεχίσουμε να τους αντιμετωπίζουμε με τον
παραδοσιακό νεοελληνικό τρόπο, δημιουργώντας φανερώς γραφειοκρατικά προβλήματα, εμπλέκοντας κάθε επένδυση σε έναν

κυκεώνα αδειών και γρηγορόσημων. Άλλωστε η Ελλάδα, η Χώρα
μας δεν είναι η μόνη χώρα που διεκδικεί κεφάλαια.
Οι επενδυτές μπορούν άλλωστε εύκολα να πάνε εκεί όπου το περιβάλλον είναι πράγματι φιλικό γι’ αυτούς.
Αν θέλουμε πραγματικά επενδύσεις οφείλουμε να αλλάξουμε
και να κάνουμε τη ζωή κάθε επίδοξου επενδυτή εύκολη και όχι να
τον αντιμετωπίζουμε με καχυποψία και εχθρότητα, όπως συχνά
συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια, είναι χωρίς αμφιβολία ζήτημα
επιβίωσης.

ΤΟ 36ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Τα έκτροπα που προηγήθηκαν της
έναρξης του 36ο Εκλογοαπολογιστικού
Συνέδριου της Ομοσπονδίας μας, πέρασαν στα συνδικαλιστικά δρώμενα του
κλάδου μας ως μια θλιβερή ανάμνηση
η οποία σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει
να επαναληφθεί. Πράγματι στις 14 Νοεμβρίου 2017, επιλέχτηκε εσπευσμένα η
αίθουσα της ΟΤΟΕ (Βησσαρίωνος 9) προκειμένου να επιτευχθεί η νόμιμη διεξαγωγή της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής
Συνέλευσης της Ομοσπονδία μας με τη
συμμετοχή των Συνέδρων των οικονομικώς τακτοποιημένων Συλλόγων - Μελών
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Και συγκεκριμένα η αλλαγή του χώρου
για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου από το
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, που είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί στους Συνέδρους, στην αίθουσα της Ο.Τ.Ο.Ε., έγινε
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
έκτροπά που δεν τιμούν την ιστορία, το
κύρος και το επίπεδο της Ομοσπονδίας
μας. Και αυτά συνέβησαν από ορισμένους συνέδρους ενός Συλλόγου που επέμεναν να συμμετάσχουν στις εργασίες
του Συνεδρίου χωρίς ο Σύλλογός τους
να είναι ταμειακά ενήμερος. Η παράβαση αυτή θα καθιστούσε άκυρες όλες τις
διαδικασίες του Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης και της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνάδελφοι, επειδή βιώνουμε μια πολύ
δύσκολη, από κάθε άποψη συγκυρία,
στην οποία δεν υπάρχουν αθώες συμπτώσεις και αγαθές προθέσεις, προέχει η ενότητα όλων των συνταξιούχων προκειμένου να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση
των αλλεπάλληλων περικοπών στις συντάξιμες αποδοχές μας και να αποκρούσουμε τις αντισυνταξιουχικές επιθέσεις
του στοχεύουν στην περαιτέρω αποδυνάμωση και κατάργηση των ασφαλιστικών

μας δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με
πολλούς, δύσκολους αγώνες και θυσίες.
Κατά συνέπεια έχουμε υποχρέωση να
προστατεύσουμε σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά την ύπαρξη και το
αξιόμαχο της μοναδικής δευτεροβάθμιας θεσμοθετημένης οργάνωσης του κλάδου μας και όλοι μαζί να λειτουργούμε
ενωτικά για να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και κινητοποίηση όλων των συναδέλφων μας.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες, την Παρασκευή 17/11/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα, από τους 13 εκλεγέντες συμβούλους, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΟΣΤΟΕ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

