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• Συνέχεια στην σελ. 3

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σ.Σ. ALPHA BANK αυτή 
τη στιγμή, έχει πάρει άλλη μορφή, αγωνιστική. 
Βέβαια είναι και οι πολιτικές συνθήκες, Θα σας 

μιλήσω για τις δικαστικές διεκδικήσεις με 1ο θέμα την 
ΣΥΜΒΑΣΗ 1981, την μεγάλη μάχη του Συλλόγου μας 
κατά της ALPHA BANK.

Όπως γνωρίζετε, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι εντός του 
2017, επεξεργάστηκαν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα 
που μας είχατε αποστείλει και κατατέθηκαν όλες οι αγω-
γές κατά της ALPHA BANK με αίτημα να υποχρεωθεί 
η Τράπεζα να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από τη σύμβαση του 1981 και να μας καταβάλλει τα σχε-
τικά κονδύλια που προσδιορίζονται στις αγωγές. Πριν 
την εκδίκαση των αγωγών, θα ενημερώνουμε τους συ-
ναδέλφους των οποίων η αγωγή πρόκειται να συζητηθεί.

Επίσης, αναμένουμε την έκδοση τριών δικαστικών 
αποφάσεων επί των αγωγών κατά της Τράπεζας, που 
έχουν συζητηθεί στις 2 Μαΐου 2017 και στις 25 Οκτω-
βρίου 2017. Κατά την εκδίκαση των παραπάνω αγωγών 
οι Νομικοί μας Σύμβουλοι ανέλυσαν τη νομική φύση της 
σύμβασης του 1981 στην οποία έχουμε προσχωρήσει 
και ατομικά και απέδειξαν την αυτοτελή υποχρέωση της 

Τράπεζας έναντι εκάστου συνταξιούχου.
Ειδικότερα ανέπτυξαν διεξοδικά ότι η ενοχική υπο-

χρέωση την οποία ανέλαβε η Τράπεζα με τη σύμβαση του 
1981 δεν έχει τίποτα το κοινό με την κρατική εγγύηση 
για κάλυψη των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών φορέ-
ων και τονίστηκε η ιδιαιτερότητα της ενοχικής σύμβασης 
του 1981.  Σε όλες τις άλλες παρόμοιες συμβάσεις στο 
χώρο των Τραπεζών, οι παροχές των Τραπεζών αποτε-
λούσαν αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας. Ου-
δέν άλλο αντάλλαγμα προβλεπόταν υπέρ των Τραπεζών. 
Στη σύμβαση του 1981, όπως αποδείξαμε με αδιάσειστα 
στοιχεία και μάρτυρες, η Τράπεζα έλαβε ολόκληρη την 
περιουσία του Ταμείου, μετρητά, ακίνητα, μετοχές, ως 
αντάλλαγμα για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. 

Ακόμα, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι επεσήμαναν και 
τα σφάλματα της υπ’ αριθμ. 134/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 
απορρίφθηκε η πρώτη αγωγή του Συλλόγου μας και για 
την οποία έχει δρομολογηθεί η κατάθεση έφεσης. Στην 
έφεση αυτή έχει τονιστεί ότι ο Κανονισμός Παροχών 
που επισυνάφθηκε στη σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης και δεσμεύει την Τράπεζα  ανεξαρτή-

τως τυχόν νομοθετικών ή άλλων μεταβολών.
Η υποχρέωση της Τράπεζας ως διαρκούς αυτοτελούς 

υποχρέωσης έναντι των μελών του Ταμείου, βασίζεται 
και στην πρόβλεψη της σύμβασης ότι σε περίπτωση που 
τα μέλη του Ταμείου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
συνταξιούχοι, θα υπαχθούν υποχρεωτικά σε νέο φορέα 
επικουρικής ασφάλισης και πάλι η Τράπεζα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ των 
παροχών του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα και των πα-
ροχών του Ταμείου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τελικά οι θέσεις του Συλ-
λόγου μας υποστηρίζονται και στις γνωμοδοτήσεις των 
καθηγητών Ζερδελή, Στεργίου, Όλγας Αγγελοπούλου, 
οι οποίες καταλήγουν ότι η σύμβαση 1981 είναι ισχυρή 
και η απαλλαγή της Τράπεζας ισχύει μόνο ως προς το 
ΕΤΑΤ και όχι προς τους συνταξιούχους, θα γίνουν δεκτές 
από το Εφετείο και η Τράπεζα θα υποχρεωθεί να τηρήσει 
ακέραιες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση 
του 1981.

Σχετικά με τους συναδέλφους που αποχώρησαν με 
την εθελούσια, λόγω της ιδιαιτερότητας -γνωρίζετε ότι 
έχει υπογραφεί κάποια παραίτηση, είχε γίνει και η κα-
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ταγγελία της σύμβασης- για τους συναδέλφους αυτούς έχει 
δρομολογηθεί χωριστή αγωγή. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει 
αρκετές αιτήσεις και εάν οι συνάδελφοι έχουν απορίες ή 
προβληματισμούς, μπορούμε να κάνουμε και μία συγκέ-
ντρωση στα γραφεία του Συλλόγου με τους συναδέλφους 
της εθελούσιας, παρουσία των Νομικών Συμβούλων, για 
να λυθούν οι όποιες απορίες.

δικαστική διεκδίκηση των μειώσεων που επιβλήθη-
καν με τους αντισυνταγματικούς νόμους 4051/2012 
και 4093/2012: 

Παρά τις έγγραφες και προφορικές επανειλημμένες 
οχλήσεις του Συλλόγου μας, όχι μόνο δεν μας έχουν επι-
στραφεί τα ποσά και δεν έχουν αποκατασταθεί οι συντά-
ξεις μας στο ύψος που ανέρχονταν πριν τις μειώσεις των 
διατάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, οι 
οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 2287 
και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας αλλά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.4387/2016 συνυπολογίστηκαν στη διαδικασία επα-
νυπολογισμού των επικουρικών μας συντάξεων. 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε από τους Νομικούς μας Συμ-
βούλους, αναγκαία η δικαστική διεκδίκηση των παραπά-
νω ποσών. Ήδη οι Νομικοί μας Σύμβουλοι επεξεργάζονται 
τα στοιχεία όσων συναδέλφων έχουν στείλει πλήρεις φα-
κέλους και θα κατατεθούν οι αγωγές στο επόμενο διάστη-
μα μέχρι τον Απρίλη, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο τόσο 
των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, όσο 
και των συνταξιούχων που λαμβάνουν κύρια και επικου-
ρική σύνταξη. 

Παράνομος ο επανυπολογισμός των επικουρικών 
συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
κατρούγκαλου. κατάθεση προσφυγής ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των 
Υπουργικών αποφάσεων.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με παλαιότερες ανακοι-
νώσεις μας, συζητήθηκε στις 6-10-2017 στην ολομέλεια 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αίτηση ακύρωσης του 
Συλλόγου μας που μαζί με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ και όλα 
τα πρωτοβάθμια Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξι-
ούχων, είχαν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των 
Υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τον παράνομο επανυ-
πολογισμό των επικουρικών συντάξεων.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης οι πληρεξού-
σιοι δικηγόροι μας επεσήμαναν:

1. Την υποχρέωση της Πολιτείας για σεβασμό των κατα-
στατικών διατάξεων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

2. Την παραβίαση του δεδικασμένου αποφάσεων της 
ολομέλειας του ΣτΕ, 

καθώς και στον επανυπολογισμό των επικουρικών μας 
συντάξεων, λήφθηκαν υπόψη οι μνημονιακές περικοπές.

3. Τον ασαφή και αφηρημένο τρόπο με τον οποίο ρυθμί-
ζεται η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων στο 
νόμο χωρίς να αποσαφηνίζονται ούτε ο μαθηματικός τύ-
πος, ούτε τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρ-
μογή τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η δικαστική 
μας προστασία.

Η απόφαση του δικαστηρίου, λόγω και της πληθώρας 
των προσφευγόντων και της πολυπλοκότητας των θεμά-
των, αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του έτους 2018. 

δυνατότητα άσκησης πιλοτικής αγωγής μετά το 
Ν.4387/2016 για τους συνταξιούχους προσυνταξιο-
δοτικού καθεστώτος.

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων του ΕΤΑΤ (προσυ-
νταξιοδοτικό) σε ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% επί των 
συντάξιμων αποδοχών μας αναδρομικά από τον Ιούνιο 
2016, παραβιάζει τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου 
μας, που η διατήρησή τους αποτέλεσε την προϋπόθεση για 
τη νομιμότητα της ένταξης των ασφαλισμένων και συνταξι-
ούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του ΕΤΑΤ.

Η παραπάνω νέα δυσμενής εξέλιξη έχει ήδη χρησιμο-
ποιηθεί από τους Νομικούς μας Συμβούλους και στις δίκες 
για τη σύμβαση του 1981, αφού πλέον καταρρίπτεται και 
το τελευταίο επιχείρημα της Τράπεζας περί διατήρησης 
του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας 
αναλλοίωτο. Σε κάθε περίπτωση δρομολογείται και η σύ-
νταξη ξεχωριστής πιλοτικής αγωγής.

Παράνομος υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης του Ν.3986/2011 στις επανυπολογισμένες επι-

κουρικές συντάξεις – Συνάντηση του Προεδρείου με 
αρμόδιους του ΕΤΕΑΕΠ κ.κ. Αθανασίου και Σπανο-
γιάννη.

Παρά την προσφυγή του Συλλόγου στο ΣτΕ για την ακύ-
ρωση του Νόμου Κατρούγκαλου και των σχετικών Υπουρ-
γικών Αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των επικουρι-
κών μας συντάξεων, η οποία πιστεύουμε ότι θα ευοδωθεί 
και εν τέλει θα δικαιωθούμε και θα αποκατασταθούν οι 
επικουρικές μας συντάξεις, ο Σύλλογος παρακολουθεί 
συστηματικά όλα τα παράπλευρα θέματα που ανακύπτουν 
από τον παράνομο επανυπολογισμό των επικουρικών συ-
ντάξεων, προκειμένου να δράσει έγκαιρα και δραστικά.

Πιο συγκεκριμένα: Με τον επανυπολογισμό των επι-
κουρικών συντάξεων τον Αύγουστο του 2016 παρατη-
ρήθηκε από πολλούς συνταξιούχους άλλων Ταμείων ότι 
λανθασμένα έχει υπολογιστεί σε πληθώρα περιπτώσεων 
συνταξιούχων η μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης μετά 
τον επανυπολογισμό. Αν και το ποσό της επικουρικής 
σύνταξης μειώθηκε σε σχέση με το ποσό που λάμβανε ο 
συνταξιούχος προ του Ν. 4387/2016, η Εισφορά Αλλη-
λεγγύης συνεχίστηκε να υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου 
ποσού επικουρικής σύνταξης που δικαιούταν προ του επα-
νυπολογισμού και στο ίδιο ποσοστό ίσχυε η κλιμακωτή πα-
ρακράτηση για ποσό πάνω από 300,00 €, με αποτέλεσμα 
να παρακρατείται μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ποσό 
Εισφοράς Αλληλεγγύης και να μειώνεται αντίστοιχα πε-
ρισσότερο το ποσό της επικουρικής σύνταξης. Ή να επιβάλ-
λεται η μείωση της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ακόμα 
και σε περιπτώσεις που το ποσό της επικουρικής σύνταξης 
ανερχόταν, μετά τον επανυπολογισμό, σε ποσό μικρότερο 
των 300,00 € και δεν έπρεπε να γίνει η σχετική μείωση.

Στην παρανομία αυτή ο Σύλλογος αντέδρασε άμεσα 
λαμβάνοντας υπόψη και την πληθώρα των σχετικών αι-
τημάτων που με ανησυχία διατύπωναν οι συνταξιούχοι – 
μέλη μας, εσείς δηλαδή, για το κατά πόσο έχει υπολογιστεί 
ορθά η μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης κατά τον επα-
νυπολογισμό των επικουρικών μας συντάξεων.

Αρχικά, το Προεδρείο του Συλλόγου με τη Νομική μας 
Σύμβουλο, επιδίωξε και συναντήθηκε με τον κ. Αθανασί-
ου, Προϊστάμενο της 4ης Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφά-
λισης του ΕΤΕΑΕΠ, όπου έχει ενταχθεί το ΤΑΠ, που ανα-
λυτικά εκτέθηκε μεταξύ άλλων και το φλέγον θέμα του 
υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Ωστόσο, καθώς δεν λάβαμε επαρκείς και πειστικές 
απαντήσεις σε κανένα από τα θέματα που θέσαμε κατά 
την παραπάνω συνάντηση, δηλαδή τον υπολογισμό ει-
δικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, υπολογισμό μείωσης 
Ν.4093/2012, μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ 
για επιστροφή των αντισυνταγματικών μειώσεων, επα-
νυπολογισμός με ασαφείς τεχνικές παραμέτρους, χρονικό 
πλαίσιο απονομής επικουρικών συντάξεων και τρόπος 
υπολογισμού τους, σε συνέχεια και της σχετικής εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εργασίας.

Απευθυνθήκαμε τόσο στους αρμοδίους υπαλλήλους 
της ΗΔΙΚΑ, που διεκπεραιώνει τις πληρωμές συντάξεων, 
όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αλλά κυρί-
ως στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Πληρωμών του ΕΤΕΑΕΠ κα Σπανογιάννη, η οποία αν 
και παραδέχθηκε ότι πράγματι έχουν γίνει λανθασμένοι 
υπολογισμοί στην ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, μας διευ-
κρίνισε και μας διαβεβαίωσε ότι στην περίπτωση των συ-
νταξιούχων του ΕΤΕΑ, προερχομένων από το ΤΑΠ, όπου 
ο επανυπολογισμός έλαβε χώρα με συντελεστή ποσοστό 
αναπλήρωσης 0,45, δεν τίθεται θέμα εσφαλμένου υπολο-
γισμού της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στις επανυπο-
λογισμένες επικουρικές συντάξεις μας, οπότε δεν τίθεται 
και θέμα περαιτέρω ενεργειών.

Εδώ μία παρένθεση: Και εμείς από ελέγχους που έχου-
με κάνει στις επικουρικές συντάξεις, δεν έχουμε βρει λάθη 
σε αυτό το θέμα.

Παράνομος υπολογισμός της μνημονιακής μείωσης 
του Ν.4093/2012 μετά τον επανυπολογισμό της επι-
κουρικής μας σύνταξης σε συνέχεια του Νόμου κα-
τρούγκαλου.

Λανθασμένος και παράνομος υπολογισμός έχει λάβει 
χώρα και για τη μείωση του Ν.4093/2012, η οποία επι-
βάλλεται στο άθροισμα της κύριας και επικουρικής μας 
σύνταξης. 

Πιο συγκεκριμένα: Μετά τον επανυπολογισμό της επι-
κουρικής μας σύνταξης και της μείωσης αυτής, το άθροι-
σμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης των συνταξι-
ούχων μελών μας, διαφοροποιήθηκε και κατ΄ επέκταση 
θα έπρεπε να αλλάξει και η βάση του υπολογισμού της, 
καθώς και το ποσοστό της μείωσης για συντάξεις άνω των 
1.000,00 €, υπολογίζεται και αυτή η μείωση κλιμακωτά. 

Ωστόσο η μείωση του Ν. 4093/2012 συνέχισε και 
μετά τον επανυπολογισμό – μείωση της επικουρικής μας, 
να υπολογίζεται επί του αρχικού αθροίσματος κύριας και 
επικουρικής, προ επανυπολογισμού, και στο ίδιο αρχικό 
ποσοστό, με αποτέλεσμα η σύνταξή μας να υπόκειται σε 
μεγαλύτερη μείωση.

Όπως ανέφερα και ανωτέρω, τόσο στη συνάντηση του 
Προεδρείου μας με τον κ. Αθανασίου, όσο και με την Προϊ-
σταμένη Οικονομικών και Πληρωμών του ΕΤΕΑΠ κα Σπα-
νογιάννη, και αυτό το θέμα ετέθη. Η τελευταία δε, σε μια 
προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υποστή-
ριξε ότι στην περίπτωση της μείωσης του Ν.4093/2012, 
εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Ν.4387/2016, το οποίο 
αναφέρει ότι μέχρι την 31/12/2018, όταν θα επανυπολογι-
στούν οι κύριες συντάξεις, συνεχίζονται να καταβάλλονται 
στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31/12/2014 
και επομένως δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο επανυ-
πολογισμός της επικουρικής σύνταξης.

Τα παραπάνω όμως είναι μη νόμιμα, δεδομένου ότι 
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ για 
την επιβολή της εν λόγω μείωσης διευκρινίζεται ότι η μεί-
ωση αυτή γίνεται όταν το άθροισμα κύριας και επικουρι-
κής σύνταξης υπερβαίνει τα 1.000,00 €. Όσο δε αφορά, 
μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και 
των λοιπών μειώσεων που πλέον δεν επιβάλλονται στις 
επικουρικές συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό τους και 
επομένως, εφόσον μειώθηκε το ποσό της επικουρικής, το 
νέο αυτό μειωμένο ποσό, θα έπρεπε να αθροίζεται με το 
ποσό της κύριας και στο νέο αυτό άθροισμα, εάν υπερβαί-
νει τα 1.000,00 €, να γίνεται η μείωση του 4093/2012. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και προς άμεση επίλυση του 
θέματος, ο Σύλλογός μας κοινοποίησε σήμερα 6/3/2018 
στον Υφυπουργό Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 
Πετρόπουλο, εξώδική δήλωση διαμαρτυρίας μας, προκει-
μένου να του εκθέσουμε το σημαντικότατο αυτό ζήτημα, 
αναμένοντας την άμεση διευθέτησή του, με παρέμβαση του 
ίδιου του Υφυπουργού, όπως ακριβώς έπραξε και στην 
περίπτωση της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέ-
ντων εισφορών του κλάδου ασθενείας.

Επομένως, στην παρούσα φάση τόσο ο Σύλλογός μας, 
όσο και οι Νομικοί μας Σύμβουλοι, θα παρακολουθούν το 
θέμα στενά και εφόσον δεν επιλυθεί μέσα στον επόμενο 
μήνα, θα προβούμε σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την 
αποκατάσταση και αυτής της αδικίας που συντελείται σε 
βάρος μας. 

καθυστέρηση κατά την απονομή των επικουρικών 
συντάξεων, με δυσμενείς συνέπειες για τους νέους συ-
νταξιούχους.

Συνάδελφοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μεγάλη κα-
θυστέρηση έχει επέλθει στην απονομή των επικουρικών 
συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ. Στο πάγιο αίτημα του Συλ-
λόγου για επίσπευση των διαδικασιών για την απονομή 
των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους – μέλη 
μας της ALPHA BANK, οι αρμόδιοι του ΕΤΕΑΕΠ κατά την 
παραπάνω συνάντηση, που έλαβε χώρα, δεσμεύτηκαν ότι 
η απονομή των επικουρικών συντάξεων των συναδέλφων 
που έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ και 
έχουν πλήρη στοιχεία στο συνταξιοδοτικό τους φάκελο, θα 
προχωρήσει και μέχρι το Μάιο του τρέχοντος έτους 2018, 
θα απονεμηθούν οι σχετικές συντάξεις, δεδομένης και της 
σχετικής εγκυκλίου του Υφυπουργού Εργασίας κ. Πετρό-
πουλου, που διευκρινίζει τα θέματα του υπολογισμού για 
τους μέχρι 31/12/2013 ασφαλισμένους που έχουν κατα-
θέσει αίτηση επικουρικής σύνταξης από 1/1/2015. 

Επιστροφή των εισφορών κλάδου ασθενείας στις 
συντάξεις μηνός δεκεμβρίου 2017.

Όπως γνωρίζετε, μετά την κατάθεση πληθώρας αιτήσε-
ων των μελών του Συλλόγου μας αλλά και άλλων συντα-
ξιούχων, καθώς και μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από 
το Συνήγορο του Πολίτη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών και τον Υφυπουργό Εργασίας, προκειμένου 
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 Του  σωματείου με την επωνυμία “Σύλλογος  Συντα-
ξιούχων  Alpha Bank” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  
Ιπποκράτους αρ. 8  όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Εργασίας κοινωνικής Ασφάλισης και 

κοινωνικής Αλληλεγγύης   που   εδρεύει στην Αθήνα 
(οδός  Σταδίου  αρ.  29  Αθήνα) όπως νόμιμα  εκπρο-
σωπείται 

κοινοποίηση : στον  Υφυπουργό Εργασίας κοινω-
νικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης   κ. 
Αναστάσιο Πετρόπουλο
.................................................................................
Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλή-
σεις του Συλλόγου μας όχι μόνο δεν έχετε  αποκαταστήσει 
τις συντάξεις μας, κύριες και  επικουρικές, στο ύψος που 
ανέρχονταν πριν την   εφαρμογή των  αντισυνταγματικών  
νόμων  4051/2012 και 4093/2012,  αλλά  και μετά τον 
επαναυπολογισμό – μείωση των  επικουρικών μας  συντά-
ξεων  με τον  Ν. 4387/2016- την συνταγματικότητα του  
οποίου  έχουμε προσβάλει  στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας-,  η μείωση του  Ν. 4093/2012 στις κύριες συντά-
ξεις μας συνεχίζει να  υπολογίζεται εσφαλμένα  επί  
του αρχικού αθροίσματος  κύριας και επικουρικής και στο 
ίδιο αυξημένο ποσοστό  μείωσης και όχι  στο  άθροισμα 
που προκύπτει μετά   τον   επανυπολογισμό  των επικουρι-
κών μας συντάξεων.  

 Όπως όμως το  ίδιο το Υπουργείο  έχει  διευκρινίσει  
σε σχετική ερμηνευτική του   εγκύκλιο η μείωση του  Ν. 
4093/2012 – που σε κάθε περίπτωση, όπως και εκείνη 
του Ν. 4051/2012   έπρεπε να  είχε σταματήσει να  επι-
βάλλεται στις κύριες συντάξεις μας -  γίνεται  όταν το 
άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερβαί-
νει τα 1000 ευρώ  και όσον αφορά στις επικουρικές 
συντάξεις λαμβάνεται  υπόψη το ποσό που απομένει  
μετά την παρακράτηση  της  εισφοράς αλληλεγγύης 
και των λοιπών μειώσεων – που πλέον μετά τον  επαναϋ-
πολογισμό   τους δεν επιβάλλονται στις  επικουρικές.

 Επομένως   εφόσον   μετά  τον επαναϋπολογισμό μειώ-
θηκε το ποσό της επικουρικής σύνταξης μας  το νέο  αυτό 
μειωμένο  ποσό  επικουρικής θα έπρεπε να αθροίζεται  
με το ποσό της κύριας σύνταξης και στο   προκύπτον νέο  
άθροισμα-  αν υπερβαίνει τα 1000  € - να   υπολογίζεται η 
μείωση του  4093/2012 στο  προβλεπόμενο ποσοστό δε-
δομένου ότι  και  η μείωση  αυτή  υπολογίζεται  κλιμακωτά 
-  άνω  των  1000€  έως 1500 €: 5%,  από  1500€  έως  
2000€ : 10 % , από  2000 έως 3000€ :15% και από 
3000€ και άνω  : 20 % -, κάτι που ωστόσο δεν συμβαίνει 
με αποτέλεσμα την  καταβολή  σε εμάς  έτι   περαιτέρω 
μειωμένης   κύριας σύνταξης.

Επειδή διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις αλλεπάλ-
ληλες  αντισυνταγματικές  μειώσεις στις συντάξεις 
μας  και  την εσφαλμένη  εφαρμογή  των  νόμων  που 

τις  εισήγαγαν, αποτέλεσμα των οποίων  είναι η  εξα-
θλίωση  των  συνταξιούχων μελών μας.  

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 και με την  επιφύλαξη παντός  νομίμου  δικαιώματος 

των συνταξιούχων μελών μας

  ΣΑΣ κΑΛΟΥΜΕ
Όπως προβείτε  αμελλητί, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες  

ώστε :
1. να  επιστραφούν  στους συνταξιούχους μέλη μας  τα 

ποσά  σύνταξης που  παρανόμως παρακρατήθηκαν  από 
τις  κύριες συντάξεις μας από  την εσφαλμένη εφαρμογή 
του  Ν.   4093/2012  μετά τον  επαναυπολογισμό  των 
επικουρικών μας συντάξεων,  και 

2. να αποκατασταθούν οι καταβαλλόμενες σε εμάς συ-
ντάξεις στο ύψος που ανερχόταν πριν τις αντισυνταγματι-
κές μειώσεις των Ν.4051/2012 και 4093/2012, και  να  
μας επιστραφούν τα παρανόμως  παρακρατηθέντα ποσά 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώ-
σει νόμιμα την παρούσα νόμιμα την παρούσα  προς αυτόν 
που απευθύνεται  (  Οδός Σταδίου αρ. 29  Αθήνα )  προς 
γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την 
συγχρόνως ολόκληρη στην Έκθεση Επιδόσεως.

                                                               
 Αθήνα, 5.3.2018

ΕΞΩδΙκΗ   δΗΛΩΣΗ – δΙΑΜΑρΤΥρΙΑ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

να υπάρξει από την πλευρά τους ένα σαφές χρονοδιάγραμ-
μα για την επιστροφή των ποσών που παρανόμως παρα-
κρατήθηκαν από τις συντάξεις μας, ως εισφορές του κλάδου 
ασθενείας, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο σύμφωνα 
με την οποία η επιστροφή των ποσών που αφορούν υγει-
ονομική περίθαλψη, θα λάμβανε χώρα μηχανογραφικά, 
κατά την πληρωμή συντάξεως μηνός Δεκεμβρίου 2017, 
όπως και πράγματι έγινε. 

Ακόμα, στις 19/10/2017 με αντίστοιχο έγγραφο του Τμή-
ματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ, δόθηκε 
εντολή στους αρμοδίους υπαλλήλους να προβούν άμεσα 
σε όλες τις ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα ανα-
λογούντα ποσά στις συντάξεις Δεκεμβρίου 2017 και στους 
συναδέλφους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε ο Ν.4501/2017 αρ. 2, 
όπου ρητά προβλέφθηκε η επιστροφή των εισφορών υπέρ 
υγειονομικής περίθαλψης για το διάστημα από 1/1/2012 
έως και 30/6/2016 στους συνταξιούχους με τη σύνταξη 
μηνός Δεκεμβρίου 2017. Γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό και στην κινητοποίηση του Συλλόγου μας, στο συγκε-
κριμένο θέμα, ενώ με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να απο-
φύγουμε περαιτέρω ταλαιπωρία των συνταξιούχων μας με 
υποβολή και άλλων αιτήσεων καθώς και με προσφυγή στα 
δικαστήρια για την ικανοποίηση ενός τόσο δίκαιου αιτήμα-
τός μας.

Συνάντηση με τη διεύθυνση καθυστερήσεων, για τα 
δάνεια.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 συναντήθηκαν το Προεδρείο 
του Συλλόγου και η Νομική Σύμβουλος του Συλλόγου κα 
Γεωργία Φιλιπποπούλου με τον εντεταλμένο Γενικό Διευθυ-
ντή Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής κ. Κιτριλάκη και 
τον Διευθυντή Διευθετήσεων Οφειλών κ. Ρουβέλα, με θέμα 
την εξεύρεση λύσεων – ρυθμίσεων όλων των δανείων των 
συνταξιούχων. 

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι του Συλλόγου, επεσήμα-
ναν την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων ρύθμι-
σης των δανείων των συνταξιούχων, κάτι που έχει να κάνει 
άμεσα με την διαβίωση των συνταξιούχων οι οποίοι λόγω 

των αλλεπάλληλων μειώσεων στις συντάξεις και λοιπών 
επιβαρύνσεων, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρε-
ώσεις τους χωρίς υπαιτιότητά τους. 

Ακόμα τονίστηκε ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στις 
οποίες πρέπει η Τράπεζα να προβεί υπέρ των πρώην ερ-
γαζομένων της, εδράζονται κυρίως από το γεγονός ότι 
δικαιοπρακτικό θεμέλιο στο οποίο στηριχθήκαμε και 
λάβαμε τα δάνεια ήταν ότι η ALPHA BANK είχε ανα-
λάβει την υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των 
συντάξεών μας για όλο μας το βίο και επομένως δεν 
οφείλεται σε μας η σημερινή αδυναμία να ανταπεξέλ-
θουμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις.

Θέσαμε τα παρακάτω ζητήματα: 
α. Αναστολή καταβολής των δόσεων μέχρι την έκδοση 

της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.
 Έγινε αμέσως δεκτό. Το γράψαμε σε ανακοίνωση στην 

εφημερίδα, στην ιστοσελίδα, απ’ ό,τι φαίνεται όμως, δεν 
το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι που μπαίνουν στον κύριο 
φορέα και δεν παίρνουν σύνταξη για ένα μεγάλο διάστημα. 

Όσοι λοιπόν, επιθυμούν να πληρώνουν μόνο τόκους ή 
ό,τι άλλο μπορούν, θα πρέπει να πάνε στα καταστήματα, 
να κάνουν αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά και στο 
διάστημα που κάνει να βγει η κύρια σύνταξη, περίπου 20 
μήνες, να πληρώνουν μόνο τόκους ή τέλος πάντων, ό,τι 
μπορούν.

β. Περιορισμός μηνιαίας επιβάρυνσης δανειακών δόσε-
ων για τα στεγαστικά συλλογικής σύμβασης 1984. 

γ. Διαγραφή τόκων υπερημερίας και εκτοκισμού τους με 
επιτόκιο ενήμερων χορηγήσεων. 

δ. Επιβράβευση ενήμερων δανειοληπτών. 
ε. Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Παρ’ όλο που η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό 

κλίμα, θεωρούμε ότι η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη της τα 
παραπάνω, είναι επιβεβλημένο να εξετάσει οριστικές λύ-
σεις και διαδικασίες για τη διευθέτηση των παραπάνω 

ζητημάτων. Ο  Σύλλογός μας  θα  παρέχει  κάθε δυνατή 
βοήθεια ώστε να βρεθούν 

ουσιαστικές λύσεις για το σοβαρό αυτό θέμα που αφορά 

την επιβίωσή μας. Επίσης, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι έχουν 
ζητήσει ραντεβού με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και 
θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 

Συνάδελφοι, ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης 
αλλά και γενικότερα ενόψει και του επανυπολογισμού των 
κύριων συντάξεών μας, την απασχόληση συνταξιούχου 
κυρίως για τους προσυνταξιοδοτικούς, προκειμένου να 
δρα έγκαιρα και αποτελεσματικά και βέβαια θα σας ενη-
μερώνουμε συνεχώς για τις συλλογικές ενέργειες τις οποίες 
κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, για την πλήρη αποκα-
τάσταση των συντάξεών μας και των κοινωνικο-ασφαλιστι-
κών μας δικαιωμάτων. 

Συνάδελφοι, επειδή γνωριζόμαστε όλοι από πολύ πα-
λιά, τελειώνοντας εγώ θα σας πω ότι πολλά ακούσαμε για 
δικαστήρια και δικαστήρια, δυστυχώς, όμως οι μάχες δεν 
δίνονται στα δικαστήρια. Δίνονται στο δρόμο! 

Βέβαια, εμείς σαν Σύλλογος, σας καλούμε σε όλες τις 
συγκεντρώσεις, σε όλες τις κινητοποιήσεις μαζί με τους 
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, γιατί δεν έχουμε καμία 
διαφορά από οποιονδήποτε του ΙΚΑ, είτε είναι εργάτης – 
είτε είναι υπάλληλος, είμαστε όλοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ 
και θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις. 
Βέβαια, να μην αναφερθώ στην εικόνα, ωστόσο εμείς θα 
επιμένουμε και θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι.  Τέλος, 
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω πραγματικά ότι αυτή τη 
στιγμή ο Σύλλογος Συνταξιούχων της ALPHA BANK, αυτό 
το Δ.Σ. έχει πάρει απόφάση να αγωνιστεί προς κάθε κα-
τεύθυνση για όλα τα δικαιώματά μας, για την κατάργηση 
των αντιασφαλιστικών μέτρων και βεβαίως, ο λόγος που 
κάποιοι τέλος πάντων ιδιαιτέρως βρισκόμαστε στο Σύλλο-
γο, είναι αυτή η μεγάλη μάχη που έχουμε κατά της ALPHA 
BANK, που έχουμε δίκιο και που τη δίνουμε με τον καλύ-
τερο τρόπο με ένα άριστο νομικό επιτελείο και που δεν θα 
σταματήσουμε μέχρι η Τράπεζα να υποχρεωθεί να τηρήσει 
τις δεσμεύσεις της στο ακέραιο, που απορρέουν από τη σύμ-
βαση του 1981. 

Σας ευχαριστώ.

Αρ. Πρωτ. 1100
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018

  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ALPHA BANK 

 Η ΠρΟΕδρΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ : 
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

IΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103604327, 2103606071-72

FAX. 2103606347
E-MAIL:  ssalpha8@otenet.gr

www.ssalpha.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ  
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
ALPHA BANK

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΑΞΑΡΛΗ ΑΓΑΠΗ
3. ΑΣΩΝΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
4. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7. ΓΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
13. ΔΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
14. ΖΕΠΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

15. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
16. ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
17. ΚΟΜΕΣΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ
18. ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ
19. ΚΟΥΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20. ΚΟΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21.  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
23. ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
26. ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27. ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

28. ΜΙΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
29. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
30. ΠΑΛΗΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
31. ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
32. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
33. ΣΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
34. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
35. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
36. ΤΣΑΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
37. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
38. ΤΣΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΦΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
40. ΦΡΑΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΔΟΣ)
2.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
3. ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
4. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ)
5. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
7.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Χαλκίδα - Ερέτρια 
ΜΟΝΟΗΜΕρΗ ΕκδρΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αναχ: 19 Μαΐου 2018 (ημ. Σάββατο) Τιμή κατ’ άτομο: € 12

ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΙΖΟΜENH ΕκδρΟΜH ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΧρΗΣΗ 2017  ΧρΗΣΗ 2016 ΠΑΘΗΤΙκΟ ΧρΗΣΗ 2017 ΧρΗΣΗ 2016 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕρΓΗΤΙκΟ
ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ/ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  0,09    0,03   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  138.272,19    157.860,40   
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ  99.631,20    99.164,51   
XΡΕΟΓΡΑΦΑ-ΜΕΤΟΧΕΣ  1.413,52   1.555,15  -      -     

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  2.393,30    1.895,60   
ΤΑΜΕΙΟ  2.761,06    869,35   ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ -110,87    2.109,12   

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ  5.056,06    6.469,57   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  1.634,28    1.511,64   

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ  28.718,44    57.611,34   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  733,10    7.959,88   

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  5.200,00    5.200,00   
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  141,63    466,69   

ΓΕΝΙκΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕρΓΗΤΙκΟΥ  43.290,80  72.172,13 ΓΕΝΙκΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙκΟΥ  43.290,80  72.172,13

κΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑρΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧρΗΣΕΩΣ
ΕΣΟδΑ ΕΞΟδΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  122.723,83   127.294,25 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  28.399,99    23.683,75   
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  3,44   2,96 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΘ.ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ  12.991,00    20.310,39   
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  -      -      ΦΟΡΟΙ  11.936,25    13.477,45   

 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  67.706,69    73.691,04   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017  19.588,21   43.309,89  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  2.808,08    763,67   

 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  291,93    291,16   
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  18.167,14    38.367,45   
 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  14,40    22,19   

ΣΥΝΟΛΟ  142.315,48    170.607,10    ΣΥΝΟΛΟ  142.315,48    170.607,10   

ΠρΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΧρΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  -     
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΛΟΙΠΑ 140.000,00  -      ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 145.000,00

ΣΥΝΟΛΟ  -      ΣΥΝΟΛΟ 

                                          ΑΘΗΝΑ 31/12/2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

δΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στα γραφεία του Συλλόγου μας: 

 τηλ. 210 360 4327, 210 360 6071  

και στους σ/φους 

κ. Β. Νικολάου ή κ. Αντ. Οικονομόπουλο

Το συμβόλαιο ισχύει για τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 
31/12/2013 για το σύζυγο ή τη σύζυγο που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, ΟΧΙ 
όμως για τα τέκνα.
ΠρΟΣΟΧΗ! Πριν την επίσκεψη στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά κέντρα πρέπει να επικοινωνείτε 
 και να επιβεβαιώνετε την συνεργασία για την απορρόφηση του 20% ή 10%.   


