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Αθήνα  20 Οκτωβρίου 2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ Η 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ  

 

Στις 11/10/2016 συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή μας που είχε 

κατατεθεί έτος 2012  κατά της Τράπεζας με τη οποία ζητούσαμε να τηρήσει η Τράπεζα τις 

δεσμεύσεις της που απορρέουν από την Ιστορική Σύμβαση 1981. Στο Δικαστήριο ασκήθηκαν 

παρεμβάσεις υπέρ της Αγωγής μας η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων 

Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε) και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) 

Για την υποστήριξη των θέσεων μας καταθέσαμε προτάσεις,  προσκομίσαμε ένορκες βεβαιώσεις 

των μαρτύρων μας Αλεξ. Πουλαρίκα, Κ. Κουρούση, Γ. Δικαίου, Αζ. Ιακωβίδη και την 

εμπεριστατωμένη Γνωμοδότηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Κρεμαλή, 

η οποία είχε δημοσιευθεί στις εκδόσεις «Γνωμοδοτήσεις Κοινωνικού Δικαίου» σελ. 544-565, στην 

οποία ο κ. Καθηγητής αναδεικνύει απολύτως τη δέσμευση της Τράπεζας για τις αξιώσεις μας που 

απορρέουν από την ΕΝΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1981. 

Επίσης προσκομίσαμε τις Γνωμοδοτήσεις του Καθηγητή Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Άγγελου Στεργίου, του Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης  Δημήτριου Ζερδελή και της Διδ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Όλγας 

Αγγελοπούλου, με τις οποίες στηρίζονται απολύτως οι αξιώσεις του Συλλόγου μας και  η 

υποχρέωση της Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που έχουν δημιουργηθεί από τις 

μειώσεις – περικοπές στις συντάξεις μας. 

Η Τράπεζα με τις προτάσεις της, ένορκες βεβαιώσεις στελεχών της και γνωμοδοτήσεις επτά (7) 

Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προσπαθεί να δικαιολογήσει τη 

συμπεριφορά της  και αντιπαρέρχεται τις απολύτως τεκμηριωμένες δεσμεύσεις της προς τους 

 συνταξιούχους παραχώρησαν τη σημαντική περιουσία στη Διοίκηση του ΤΑΠΤΠ στην Τράπεζα 

και είχαν συμβάλει καθοριστικά για την αντιμετώπιση του προβλήματός της και στη συνέχεια την 

αλματώδη ανάπτυξή της. 

Ειδικότερα  οι ανωτέρω μάρτυρες μας κατέθεσαν  ότι στην Τράπεζα με την αμφοτεροβαρή ενοχική 

σύμβαση 1981, στην οποία προσχωρήσαμε και ατομικά, δόθηκε η δυνατότητα να διαχειρίζεται το 

σύνολο της περιουσίας του ΤΑΠΤΠ με  αποτέλεσμα να έχει την ευχέρεια της επαύξησης της 

περιουσίας της που ανερχόταν σε 550.000.000 περίπου δρχ. ενώ το Μετοχικό της  Κεφάλαιο 

ανερχόταν σε 660.000.000. 

Μάλιστα οι μετοχές της Τράπεζας Πίστεως  που είχε το Ταμείο μας αντιστοιχούσαν στο 7% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της. 

Επίσης με τη Σύμβαση παραχωρήσαμε στην Τράπεζας και δικαίωμα να διορίζει τη Διοίκηση του 

Ταμείου , όπως και έγινε διαχρονικά.  Το σωματείο μας (ΤΑΠΤΠ) είχε διοίκηση που αποτελούταν 
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αποκλειστικά από τη Διοίκηση της Τράπεζας και ανώτατα στελέχη της και από ένα 

εκπρόσωπο Συλλόγου εργαζομένων και  Συλλόγου  συνταξιούχων που διόριζε η Τράπεζα. 

Ακόμη, η Τράπεζα ανέλαβε έναντι μας την υποχρέωση να καλύπτει στο διηνεκές κάθε διαφορά 

που είναι αναγκαία για την απροβλημάτιστη λειτουργία του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου. 

Μάλιστα την κάλυψη της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κανονισμού Παροχών την ανέλαβε σε 

όφελος των εργαζομένων και σε όφελος της ακόμη και στην περίπτωση όπως ρητά ορίζει η 

σύμβαση ενοποιήσεως του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αδυναμίας να εκπληρώνει το Ταμείο τις 

υποχρεώσεις του. 

Μόνη υποχρέωσή μας ήταν  να καταβάλλουμε στο Ταμείο ή στην Τράπεζα ή σε άλλο φορέα κατά 

την κρίση της Τράπεζας , η ΕΙΣΦΟΡΑ μας 3,5% κάθε μήνα στις αποδοχές μας που εμείς 

τηρήσαμε διαχρονικά. 

Άλλη ρητή ΠΡΟΒΛΕΨΗ στη Σύμβαση ήταν  μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση που τα μέλη του 

Ταμείου υπαχθούν σε Ενιαίο φορέα Επικουρικής Ασφάλισης και υποχρεωθούμε και εμείς να 

καταβάλλουμε στο φορέα ασφαλιστικές ΕΙΣΦΟΡΕΣ οι υποχρεώσεις της Τράπεζας θα 

περιορίζονταν στην ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ μεταξύ του Ενιαίου Φορέα και των παροχών 

του Ταμείου που θα καταβάλει την εισφορά 3,5% και ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ τις παροχές του 

Κανονισμού Παροχών. Διαβάστε τον όρο V2 της σύμβασης,  από τον οποίο αναντίρρητα 

προκύπτει ότι μας οφείλει τις παροχές αυτές ως ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ, δηλαδή η υποχρέωση της 

τράπεζας είναι αυτοτελής και όχι παρεπόμενη σε σχέση με τις καταστατικές υποχρεώσεις του 

ΤΑΠΤΠ, όπως τονίζεται και στις Γνωμοδοτήσεις των Καθηγητών που προσκομίσαμε στο 

Δικαστήριο. 

Στη συνέχεια διαβάζοντας προσεκτικά τη σύμβαση, θα διαπιστώσετε ότι η υποχρέωση της Τράπεζας 

να μας καταβάλλει τη ΔΙΑΦΟΡΑ που προέκυψε στις συντάξεις μας από τις μειώσεις -περικοπές 

όπως προσδιορίζονται στην αγωγή μας , ενεργοποιείται, όταν οι συντάξεις μας υπολείπονται του 

επιπέδου το οποίο είχε εγγυηθεί η Τράπεζα. 

Μάλιστα τονίζεται στις προτάσεις που καταθέσαμε στο Δικαστήριο ότι  σύμφωνα με τη βούληση 

των μερών που υπέγραψαν τη σύμβαση, τυχόν νομοθετικές επεμβάσεις στη λειτουργία του 

μετά τη σύμβαση, ουδεμία επιρροή θα ασκούσαν έναντι μας  στην υποχρέωση της Τράπεζας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΜΑΣ. 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την προθεσμία 18 Οκτωβρίου που όρισε το Δικαστήριο, 

αντικρούσαμε τον πρωτοφανή ισχυρισμό της Τράπεζας ότι με τη Σύμβαση 1981 ΔΕΝ ανέλαβε 

υποχρεώσεις έναντι των συνταξιούχων αλλά ΜΟΝΟΝ έναντι του Ταμείου, ενώ το ίδιο το κείμενο 

της Σύμβασης (άρθρο 3 ορός V2) αναφέρει κατά λέξη :  « …η Τράπεζα δηλαδή αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει η ίδια, μέσω του «Ταμείου» ή άλλου οποιασδήποτε μορφής κατά την κρίση 

της, με εγγύηση πάντα και ευθύνη της στους δικαιούχους του «Ταμείου» τις παροχές που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Παροχών του, με μόνη υποχρέωση των μελών του «Ταμείου» να 

καταβάλουν στο Ταμείο σ΄ αυτή ή άλλο φορές, κατά την κρίση της μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 

3,5%..». και  

«…. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από την Τράπεζα ανεξάρτητα από την ικανότητα η 

δυνατότητα του Ταμείου ή άλλου κατά τα άνω φορέα. Γιατί η έννοια της παρούσης συμβάσεως 

είναι ότι με την καταβολή του ανωτέρω ποσοστού τα μέλη του Ταμείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν 

τις παροχές του Κανονισμού Παροχών με τις προϋποθέσεις του Καταστατικού..».  
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Ακόμη, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τράπεζας σχετικά με τη δυνατότητα των 

Συνταξιούχων να ασκούν αγωγή κατά της Τράπεζας αναφερθήκαμε μεταξύ άλλων και στο ότι η 

υποχρέωση της Τράπεζας συνιστά μετεργασιακή μέριμνα του προσωπικού της (άρθρο 3 όρος VI 

 της σύμβασης) «… Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Τράπεζα απορρέουν από τη σύμβαση αυτή 

αλλά αποτελούν και μετεργασιακή προστασία των εργαζομένων σ΄ αυτή...».  

Σύμφωνα με ρητή διάταξη της σύμβασης : «Η υποχρέωση της Τράπεζας προβλέπεται ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη του Ταμείου και εν γένει ανεξάρτητα από την τύχη του Ταμείου». 

Διαβάστε και πάλι προσεκτικά το άρθρο 3 όρος V2 της σύμβασης για την υποχρέωση της Τράπεζας, 

«Η «Τράπεζα» δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση  να καταβάλει η ίδια μέσω του Ταμείου, ή 

άλλου  φορέα οποιαδήποτε μορφής, κατά την κρίση της, με εγγύηση πάντα και ευθύνη της στους 

δικαιούχους του «Ταμείου» τις παροχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Παροχών του , με  μόνη 

υποχρέωση των μελών του Ταμείου να καταβάλλουν στο Ταμείο σ’  αυτή ή άλλο φορέα  κατά την 

κρίση της , μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 3,50 % πάνω στις κατά το καταστατικό συντάξιμες αποδοχές 

του , που σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθεί στο μέλλον. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από την 

Τράπεζα ανεξάρτητα την ικανότητα ή δυνατότητα του Ταμείου ή άλλου κατά τα άνω φορέα, γιατί η 

έννοια της παρούσης συμβάσεως είναι ότι με την καταβολή του ανωτέρω ποσοστού τα μέλη του 

Ταμείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές του Κανονισμού Παροχών με τις προϋποθέσεις 

του Καταστατικού».  όρο VII «…..Η  διαφορά που κάθε φορά προκύπτει και θα είναι αναγκαία  για 

να καταβάλλονται οι παροχές του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου θα καλύπτεται κατ’ 

εκλογήν της Τράπεζας είτε με την καταβολή μηνιαίας εισφοράς, είτε με εφάπαξ κατ’ έτος παροχή 

στο Ταμείο ή άλλο φορέα ή ειδικό λογαριασμό, τον οποίο η Τράπεζα θα δημιουργήσει ή θα 

προκρίνει προκειμένου να εξασφαλίσει στο διηνεκές τη λειτουργία του «Κανονισμού Παροχών 

του Ταμείου..»  και το άρθρο 3 όρος ΙΧ όπου για τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρεώσεως της 

Τράπεζας περιλαμβάνεται ειδικά και η επ ευθείας καταβολή από την Τράπεζα προς τους 

εργαζόμενους – μέλη του Ταμείου (άρθρο 3 όρος ΧΙ)  με το οποίο «Παρέχεται στην Τράπεζα η 

ευχέρεια να εξασφαλίσει στα μέλη του Ταμείου τις παροχές του «Κανονισμού Παροχών» του, 

ιδρύοντας ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλίζοντας σε ασφαλιστική εταιρεία το σχετικό κίνδυνο, 

ιδρύοντας άλλο φορέα ή ειδικό λογαριασμό οποιαδήποτε μορφής , καταβάλλουσα αυτή απ 

ευθείας τις παροχές ή με όποιο άλλο προκρίνει πρόσφορο τρόπο». Σημειώνεται ότι είχε εξ 

ολοκλήρου δική της Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία ασφάλισε το προσωπικό της με όρος ιδίους 

ακριβώς με την δική μας σύμβαση και τήρησε τις δεσμεύσεις της όπως κατέθεσαν και οι μάρτυρές 

μας στις ένορκες βεβαιώσεις τους που προσκόμισαν στο Δικαστήριο. 

Ακόμη στο Δικαστήριο επικαλεστήκαμε και το Ταμείο εκπλήρωσε αμέσως την υποχρέωση του 

προς την Τράπεζα παρέχοντας με ειδικό πληρεξούσιο τη δυνατότητα να αποκτά την περιουσία 

του και με αυτοσύμβαση. 

Επίσης θα διαβάσετε στη σύμβαση ότι η Τράπεζα ανέλαβε  με εγγύηση και ευθύνη της τις 

υποχρεώσεις της προς εμάς (άρθρο 3 όρος ΧΙ) «και ότι κάθε μέλος χωριστά θα προσχωρήσει στη 

σύμβαση με ιδιαίτερο έγγραφο». 

Επίσης στον όρο VI του άρθρου 3 προβλέπεται ρητά ότι :  «Η Τράπεζα επαναλαμβάνει  και με την 

παρούσα σύμβαση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση  να καλύπτει , στο διηνεκές την απρόσκοπτη 

λειτουργία του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου και ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΜΑ 

ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ, συγχωνεύσεως ενοποιήσεως του». 

  

 

ΜΕ ΤΟ  Ν. 3620/2007 ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
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Με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και αναφορά στις Γνωμοδοτήσεις των  Άγγελου Στεργίου, 

Δημ. Ζερδελή και Όλγας Αγγελοπούλου, υποστηρίξαμε στο Δικαστήριο  ότι είναι αβάσιμος ο 

ισχυρισμός της Τράπεζας ότι με το Ν. 3620/2007 «καταργήθηκε» ή «αλλοιώθηκε» η ανωτέρω 

συμβατική υποχρέωση της Αlpha Bank. 

Τονίσαμε εμφατικά  ότι η περίπτωση της υπαγωγής μας σε ΝΠΔΔ όπως το ΕΤΑΤ  είχε πλήρως 

προβλεφθεί. Επομένως  ο Ν. 3620/07ουδόλως κατήργησε τη Σύμβαση ή αλλοίωσε το περιεχόμενο 

της και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας , οι οποίες ήταν και για την περίπτωση αυτή συγκεκριμένες 

και συμφωνημένες.  

  

Ακόμη οι ανωτέρω Καθηγητές προσδιόρισαν στις γνωμοδοτήσεις τους ότι με την καταβολή 

των 543.000.000 προς το ΕΤΑΤ η Τράπεζα εξάντλησε μόνο προς το ΕΤΑΤ τις υποχρεώσεις της 

και παραμένουν ακέραιες οι δεσμεύσεις της προς τους συνταξιούχους από την ΕΝΟΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 1981. 

Προσκομίσαμε  απόσπασμα από την οικονομική μελέτη της Hewitt από το οποίο προκύπτει ότι το 

Ταμείο κατά την 31.12.2006 είχε περιουσία 165 εκ. ευρώ . 

Όμως στην Αναλογιστική μελέτη που προσκομίσαμε στο Δικαστήριο οι Αναλογιστές προσδιορίζουν 

ότι η υποχρέωση της Τράπεζας προς το ΕΤΑΤ ανερχόταν σε τριπλάσιο ποσό . 

Τέλος στο Δικαστήριο αναπτύξαμε με τις διαφορές  της σύμβαση 1981 με αυτή  είχε υπογράψει η 

Εμπορική Τράπεζα, και ότι η απορριφθείσα ( ΑΠ 9/2012) δεν επηρεάζει της αξιώσεις μας. 

 

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την απογοήτευση μας για την απαράδεκτη μεθόδευση 

από μεριάς της Τράπεζας η οποία  από θέση ισχύος δεν αναγνωρίζει τη μεγάλη μας προσφορά του 

παραγωγικού μας μόχθου ως εργαζόμενοι που με την επίμονη και αδιάκοπη εργασία μας συμβάλαμε 

στην μεγαλειώδη ανάπτυξη της, έτσι ώστε να καταστεί η μεγάλη Τράπεζα στον Τραπεζικό χώρο. 

Προχωράμε δυναμικά, αγωνιστικά όλοι μαζί και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να υποχρεωθεί η 

Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και την υπογραφή της. 

 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

                                     ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ                       ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 


