
Συνάδελφοι,
Η τριετία 2014-2016  ήταν μια περίοδος  περικο-
πών για τους συνταξιούχους. 
 
Ο Σύλλογος έκλεισε το 2016 με 2.753 μέλη.
Από την άλλη στο 2016 απεβίωσαν 50 συνάδελ-
φοι. Τα ονόματα σας έχουν γνωστοποιηθεί μέσω 
της εφημερίδας μας.
O Σύλλογος βάσει και του Καταστατικού κινήθηκε 
σε 4 μεγάλους άξονες:
• Στην προσπάθεια για την προάσπιση των συντα-
ξιοδοτικών δικαιωμάτων  των συναδέλφων, 
• Στην προσπάθεια για την βελτίωση των παρε-
χομένων υπηρεσιών Υγείας στο σύνολο των Συ-
ναδέλφων, 
• Στην ενημέρωση και επικοινωνία  με όλους 
• και τέλος στην προσπάθεια της σύσφιξης των 
σχέσεων των συναδέλφων με πολιτιστικές και 
άλλες εκδηλώσεις, και την παροχή προσφορών 
στα μέλη.
Πριν από όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  
ολόθερμα όλους αυτούς τους συναδέλφους που 
βοήθησαν τον Σύλλογο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
τριετίας ερχόμενοι και συνεισφέροντες  στις διαδι-
κασίες του Συλλόγου. 
Στο πρώτο κεφάλαιο ο Σύλλογος επεδίωξε και 
επιδιώκει την πιστή εφαρμογή της Σύμβασης  
του 81. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

ALPHA BANK 

Ι. Σύμβαση 1981 
Όπως γνωρίζετε το 2016 έγινε η επεξεργασία από 
τους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου όλων των 
στοιχείων και εγγράφων που μας είχατε αποστείλει 
και  κατατέθηκαν οι αγωγές κατά της ALPHA BANΚ 
για τις αξιώσεις μας από τη σύμβαση του 1981. Οι 
αγωγές αυτές έχουν προσδιορισθεί να συζητη-
θούν τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, και Οκτώβριο 
του 2017. 
Οι δικηγόροι μας έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία και 
για ελάχιστους  συναδέλφους που έστειλαν τα έγγρα-
φα και τις εξουσιοδοτήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο 
και εντός του Μαρτίου αναμένεται να έχουν κατατεθεί 
όλες οι αγωγές που αφορούν την σύμβαση του 1981. 
Ξεχωριστή Αγωγή θα κατατεθεί και για τους συνα-
δέλφους που έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα με 
τη τελευταία εθελούσια του 2014 και έχουν υπογρά-
ψει έντυπα παραιτήσεων. 
Ακόμα, σας ενημερώνουμε ότι 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 άσκησαν 

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

παρεμβάσεις υπέρ της Αγωγής μας η Ομοσπονδία 
Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλά-
δος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε) και η Ανώτατη Γενική Συνομο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) 
Για την υποστήριξη των θέσεων μας καταθέσαμε 
εμπεριστατωμένες προτάσεις και προσκομίσαμε 
και ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων μας Αλεξ. 
Πουλαρίκα, Κ. Κουρούση, Γ. Δικαίου, Αζ. Ιακω-
βίδη καθώς και εμπεριστατωμένες Γνωμοδοτήσεις 
του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντί-
νου Κρεμαλή, του Καθηγητή Ασφαλιστικού Δι-
καίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Άγγελου 
Στεργίου, του Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Δημήτριου Ζερδελή 
και της Διδ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Όλγας Αγγελοπούλου, με τις οποίες στηρίζο-
νται απολύτως οι αξιώσεις μας και η υποχρέωση 
της Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
που έχουν δημιουργηθεί από τις μειώσεις – περι-
κοπές στις συντάξεις μας.
Δυστυχώς όμως με την υπ’ αριθμόν 134/2017 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών απερρίφθη η ως άνω αγωγή μας.  Η απόφα-
ση αυτή έκρινε ότι με το Ν.  3620/2007 με τον 
οποίο ενταχθήκαμε στο ΕΤΑΤ καταργήθηκε και η 
σύμβαση του 1981.
 Η κρίση όμως αυτή του Δικαστηρίου είναι εσφαλ-
μένη, όπως μας ενημέρωσαν οι νομικοί μας σύμ-
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βουλοι για τους κάτωθι λόγους: 
• Ούτε στο Ν. 3620/2017 ούτε σε οποιοδήποτε 
άλλο νόμο υπήρχε η παραμικρή έστω αναφορά σε 
κατάργηση των υποχρεώσεων που  ανέλαβε η Τρά-
πεζα με τη Σύμβαση του 1981.
  Αντιθέτως το Δικαστήριο έπρεπε να λάβει υπόψη 
του και να  εκτιμήσει ότι οι διατάξεις των Νόμων 
με τους οποίους ενταχθήκαμε στο ΕΤΑΤ κρίθηκαν 
ως σύμφωνες με το Σύνταγμα, ακριβώς επειδή 
ρητά προέβλεπαν ότι το ΤΑΠΤΠ  δεν διαλύεται και 
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις 
συμφωνίες των μερών οι οποίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑ-
ΤΑΡΓΗΘΕΙ!!! 
  Επιπλέον, το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το  
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της Σύμβασης του 1981 
και των υποχρεώσεων που με αυτήν ανέλαβε η 
Τράπεζα. Μετά από την υπογραφή της Σύμβασης 
του 1981 και την προσχώρηση μας με ειδικό έγ-
γραφο σε αυτή δεν έχει καμία απολύτως σημασία 
για την έκταση των δικαιωμάτων μας, η επέμβαση 
του νομοθέτη στην ασφάλιση, στις καταστατικές 
ρυθμίσεις ή και στην υπόσταση ακόμα του ΤΑΠΤΠ. 
  Ωστόσο το Δικαστήριο παρέλειψε να προσδώσει 
στη Σύμβαση το περιεχόμενο αυτό και έκρινε ακρι-
βώς το αντίθετο, ότι δηλαδή Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΠΤΠ.
  Ακόμα, το Δικαστήριο δέχεται εσφαλμένα ότι δεν 
συντρέχει ευθύνη της Τράπεζας, διότι με τη Σύμβα-
ση του 1981 η Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση 
καλύψεως της «διαφοράς»  μόνον εάν υπήρχε τρο-
ποποίηση  του Κανονισμού Παροχών του ΤΑΠΤΠ. 
Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ότι ακόμα και 
αν οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζονταν να χορη-
γούνται από το ΤΑΠΤΠ  θα λαμβάναμε την ίδια σύ-
νταξη την οποία λαμβάνουμε και από το ΕΤΑΤ και 
επομένως δεν θα υπήρχε διαφορά για να καλυφθεί 
από την Τράπεζα. Και αυτή η  κρίση του Δικαστη-
ρίου είναι εσφαλμένη δεδομένου ότι οι  περικοπές 
των Νόμων δεν είχαν εφαρμογή στα ΝΠΙΔ (ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ και άλλα με οποιαδήποτε μορφή λειτουρ-
γούν μέχρι σήμερα). 
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι το Δικαστήριο παρά το 
γεγονός ότι σε πολλά σημεία του για να αιτιολογή-
σει τη κρίση του, παραπέμπει στην με αριθμ. 9/2012  
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για 
τους ασφαλισμένους στο ΤΕΑΠΕΤΕ δεν έλαβε υπό-
ψη του το χαρακτηριστικό της  Σύμβασης του 1981 
που τη διαφοροποιεί από κάθε άλλη παρόμοια ότι 
δηλαδή με τη Σύμβαση 1981 μεταβιβάστηκε στην 
Τράπεζα η σημαντικότατη  περιουσία του Ταμείου 
και τη Διοίκηση του ανάλαβε η Τράπεζα. 
  Πράγματι, σε όλες τις άλλες παρόμοιες συμβάσεις 
στον χώρο των Τραπεζών  οι παροχές των τραπε-
ζών αποτελούσαν αντάλλαγμα της προσφερόμενης 
εργασίας. Ουδέν άλλο αντάλλαγμα προβλεπόταν 
υπέρ των τραπεζών. Με τη σύμβαση 1981, όπως 
αποδείξαμε με αδιάσειστα στοιχεία και μάρτυρες  
η Τράπεζα έλαβε ολόκληρη την περιουσία του Τα-
μείου (μετρητά, Ακίνητα, Μετοχές) ως αντάλλαγμα 
για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.
  Οι νομικοί μας σύμβουλοι στηριζόμενοι και στις γνω-
μοδοτήσεις των Καθηγητών Άγγελου Στεργίου και Δ. 
Ζερδελή, αλλά και της Δ. Όλγας Αγγελοπούλου πι-
στεύουν ότι το Εφετείο στο οποίο  θα   προσφύγουμε  
θα δεχθεί τις θέσεις του Συλλόγου, ότι η σύμβαση 
του 1981 είναι ισχυρή και η απαλλαγή της Τράπεζας 
ισχύει ΜΟΝΟ ως προς το ΕΤΑΤ και όχι προς τους 
συνταξιούχους και ότι η Τράπεζα θα υποχρεωθεί να 
καλύψει τις απώλειες που έχουμε υποστεί από τις 
επανειλημμένες μειώσεις των συντάξεών μας.

ΙΙ 
Ν.4387/2016

Επαναϋπολογισμός  
και Μειώσεις Επικουρικών Συντάξεων  

ΕΤΕΑ – ΕΤΑΤ  μετά την έκδοση  
του Ν. 4387/2016 και τηνν ένταξη  

του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ
O Σύλλογος μας τόσο πριν όσο και μετά την ψή-
φιση του Νόμου Κατρούγκαλου με εξώδικες δη-
λώσεις και ψηφίσματά και συναντήσεις με τους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες  κατήγ-
γειλε την κατάργηση σε μια νύχτα των ασφαλι-
στικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που 
είχαν κατοχυρωθεί ύστερα από  πολύχρονους 
αγώνες εργαζομένων και συνταξιούχων,την κα-
τάργηση των καταστατικών διατάξεων των σω-
ματείων  μας και των συλλογικών συμβάσεων, 
την   παραβίαση ακόμη και των αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας που υποχρεώνουν 
την Πολιτεία  αποκαταστήσει τις συντάξεις μας 
   Ειδικότερα, πριν την έκδοση του Ν.4387/2016 
και μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ 
2287/2015 και 2288/2015 έστειλε τόσο στο 
ΙΚΑ όσο και στο ΕΤΕΑ και στο ΕΤΑΤ εξώδικες 
δηλώσεις με τις οποίες ζητούσαμε την άμεση 
αποκατάσταση των συντάξεων μας στο ύψος που 
ανερχόταν πριν τις μειώσεις των διατάξεων των 
Ν.4051/2012 και 4093/2012 που κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές. 
Αντί όμως την αποκατάσταση των συντάξεων μας 
με το Ν. 4387/2016, γνωστό ως Νόμο Κατρού-
γκαλου οι συντάξεις μας μειώθηκαν έτι περαιτέ-
ρω 
Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών 
του ο Σύλλογος μας προσέφυγε στο ΣτΕ προκει-
μένου οι μειώσεις στις επικουρικές μας συντάξεις 
να κριθούν  μη νόμιμες
  Η προσφυγή μας κατευθείαν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας ήταν εφικτή δεδομένου ότι 
εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις 
Οι νομικοί μας σύμβουλοι στο δικόγραφο της αί-
τησης ακύρωσης ανέπτυξαν 10 λόγους ακύρω-
σης μεταξύ των οποίων: 
• Ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων μας έγινε 
με μια αδιαφανή διαδικασία που βασίζεται απο-
κλειστικά σε ασαφείς τεχνικές παραμέτρους χω-
ρίς να εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη (από-
φαση) αναπροσαρμογής αυτών και επομένως 
είναι παράνομος 
• Μη νόμιμα συνυπολογίστηκαν και οι μειώσεις 
των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012 που εί-
χαν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ  στον 
επαναϋπολογισμό των επικουρικών συντάξεων 
μας  
• Δεν έγινε πριν τις μειώσεις ειδική μελέτη, ούτε 
αναλογιστική όπως επέβαλαν οι αποφάσεις του 
ΣτΕ
• δεν λήφθηκαν υπόψη οι καταστατικές διατάξεις 
του ΤΑΠΤΠ
Η ανωτέρω προσφυγή μας  θα συζητηθεί 
ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας στις 7.4.2017. Η θετική έκβαση 
της υπόθεσης θα ισχύει για όλους μας.
ΙΙ. Ομοίως ο  επαναϋπολογισμός με το 
Ν.4387/2016 των συντάξεων του ΕΤΑΤ σε πο-
σοστό αναπλήρωσης 1,75% επί των συντάξιμων 
αποδοχών μας αναδρομικά από τον Ιούνιο του 
2016 παραβιάζει τις καταστατικές διατάξεις των 
Ταμείων μας που η διατήρηση τους αποτέλεσε 
την προϋπόθεση για την νομιμότητα της ένταξης 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των οικεί-

ων Ταμείων στο ΕΤΑΤ. 
Για τους συνταξιούχους μέλη μας που λαμβάνουν 
το βοήθημα από το ΕΤΑΤ  δρομολογήθηκε η σύ-
νταξη δικογράφου από τους νομικούς μας συμ-
βούλους ώστε να κατατεθεί ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ  με 
πρώτους προσφεύγοντες αυτούς που πληρούν τα 
πλέον πρόσφορα, σύμφωνα με το ΣτΕ κριτήρια 
(ηλικία, σημαντική μείωση συντάξεων σε σχέση 
και με τις καταβληθείσες εισφορές, επίπεδο ανα-
πλήρωσης εισοδήματος), 
Η άσκηση των ως άνω δεν επηρεάζει τις αγω-
γές που έχουν ασκηθεί ή θα ασκηθούν έναντι της 
Τράπεζας.

ΙΙΙ
Ακόμα,  το Δ.Σ του Συλλόγου μας με  συνεχείς 
εξώδικες δηλώσεις κατήγγειλε τις ενέργειες της 
Τράπεζας και του ΤΑΠΤΠ οι οποίοι με πρόσχη-
μα τη διάλυση του Ταμείου και την καταβολή της 
οφειλόμενης  παροχής ενηλικιώσεως τέκνου ζη-
τούσαν και μάλιστα σε ασφυκτικά χρονικά περι-
θώρια  να  υπογράψουμε μία ευρύτατη και γενική 
παραίτηση  από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωσή 
μας κατά του Ταμείου και κατά της ALPHA BANK 
απορρέουσα από την ιδιότητα μας ως μελών του 
Ταμείου. Με τις εξώδικες δηλώσεις διασφαλίσα-
με ότι  οι αξιώσεις  των μελών μας έναντι του 
Ταμείου και της Τράπεζας υφίστανται ακέραι-
ες  και ότι τα μέλη μας παρέλαβαν τα σχετικά 
ποσά με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 
τους.    Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με ρητή 
διάταξη της σύμβαση όλες οι υποχρεώσεις 
της Τράπεζας διατηρούνται ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη του Ταμείου και εν γένει ανεξάρτητα 
από την τύχη του Ταμείου.
Ακόμα το Δ.Σ του Συλλόγου με εξώδικες δηλώ-
σεις διασφάλισε τα  διαθέσιμα και τα αποθεμα-
τικά του ΤΑΥΤΕΚΩ και απέτρεψε τη διάθεσή 
τους για σκοπούς αλλότριους από τους κατα-
στατικούς σκοπούς αυτού, ενώ με συνεχείς 
παραστάσεις και επιστολές έχει καταφέρει να 
καταβληθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό των 
ασφαλισμένων τα ποσά ιατροφαρμακευτι-
κών δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ

ΙV
Aιτήσεις Ακυρώσεως ΣτΕ

Πριν την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ ο Σύλλογός 
μας είχε ασκήσει δύο αιτήσεις ακυρώσεως ενώπι-
ον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
   Η πρώτη αφορά την αυτοτέλεια των λογαρια-
σμών του ΤΑΠΤΠ που τηρούνταν  στο ΕΤΑΤ και 
έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στη δικάσιμο της 
22-5-2017.
  Η δεύτερη που αφορά την παράνομη μεταφορά 
κεφαλαίων από το ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ στερώντας 
σημαντική περιουσία από το ΕΤΑΤ και χωρίς να 
λάβει υπόψη την αύξηση των ορίων ηλικίας συ-
νταξιοδότησης, τις εθελούσιες εξόδους και την 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από 
1.3.2013 στο ΕΤΕΑ αντί στο ΕΤΑΤ έχει προσδιο-
ρισθεί να συζητηθεί στις 15-5-2017 
   Μετά φυσικά την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ 
οι νομικοί μας σύμβουλοι αναμένουν την έκδοση 
του Κανονισμού του ΕΦΚΑ (Απρίλιο 2017)  για 
να κρίνουν αν τελικά  μετά  τις ως άνω νομοθετι-
κές αλλαγές  καταλείπετε πλέον ζήτημα προς ακυ-
ρωτική διάγνωση από το ανώτατο δικαστήριο της 
Χώρας.
  Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις 
και  τις συλλογικές ενέργειες τις οποίες κάνουμε 
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προς όλες τις κατευθύνσεις για την πλήρη αποκα-
τάσταση των συντάξεών μας και των κοινωνικοα-
σφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
  Επίσης  συμμετείχαμε σε όλες τις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις από όπου και αν προέρχονταν για 
την προώθηση των αιτημάτων μας.
   Σημειώνουμε  την αμέριστη υποστήριξη που εί-
χαμε τόσο από την Ομοσπονδία μας την ΟΣΤΟΕ 
όσο και από την Γενική Συνομοσπονδία  την ΑΓΣ-
ΣΕ ειδικά στο θέμα της πληρωμής των καθυστε-
ρημένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Στο δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων 
του Συλλόγου δηλ. την Υγεία έχουμε τα παρακάτω:

 
Διεκδικούμε Σύγχρονο  
Αποκλειστικά Δημόσιο  

Σύστημα Υγείας  
με πλήρη  

και επαρκή χρηματοδότηση  
από το κράτος

Πρόσφατα και ύστερα από πολύ μεγάλη προσπά-
θεια κατεβλήθηκε μέρος των  οφειλών του ΕΟ-
ΠΥΥ που καθυστερούσαν από το 2011. Αναμένε-
ται η εξόφληση των υπολοίπων οφειλών.
Παράλληλα όμως  επιδιώκουμε και την βελτίωση 
των όρων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για 
το συμφέρον των συναδέλφων.
Συνάψαμε  συμφωνία με την Κεντρική Κλινική 
που κάνει χρέη Πολυιατρείου του Συλλόγου μας 
στην Αθήνα με καταπληκτικά αποτελέσματα και 
άριστο σέρβις,  με το Πειραϊκό Θεραπευτήριο  το 
Πολυιατρείο μας στον Πειραιά, με το Ασκληπιείο 
Κρήτης το Πολυιατρείο μας στο Ηράκλειο, με το 
Βουγιουκλάκειο το Πολυιατρείο μας στα Δυτικά 
Προάστια, και με την Euromedica  Θεσσαλονίκης  
το Πολυιατρείο μας στην Θεσσαλονίκη. 
Επίσης έχουμε συνεργασία με τον Όμιλο του  
Ιατρικού Αθηνών, με το Μετροπόλιταν  με το 
Ιασώ General, Ιασώ,  με την Ευρωκλινική, με 
το Ερρίκος Ντυνάν με το Meditteraneo στην 

Γλυφάδα, και εκτός Αττικής με τον Ιπποκράτη 
στην Καβάλα, με τον Ευαγγελισμό στην Βέροια, 
με την Euromedica Κοζάνης, με το Ελευθώ Χίου, 
με την κλινική του Μάστορα στην Κέρκυρα, με το 
Ολύμπιον στην Πάτρα, με το Ιασώ στην Λάρισα, 
με τον Ιπποκράτη στο Αγρίνιο, με την Κλινική του 
Γαβριλάκη στα Χανιά, και με το Creta hospital 
στο Ηράκλειο. Σε όλα τα ανωτέρω υπάρχει η 
απορρόφηση του 20% της συμμετοχής μας στις 
νοσηλευτικές μας δαπάνες ως επί το πλείστον. 
Ενημερωθείτε από τις εφημερίδες μας και την 
ιστοσελίδα. Σε όλα αυτά οι συνάδελφοι μετά το 
πέρας της νοσηλείας τους δεν πληρώνουν τίποτα, 
υπογράφουν συναλλαγματική, αποστέλλουν τα 
τιμολόγια και τις αποδείξεις στην ΑΧΑ, παίρνουν 
εντός 10ημέρου το 80% και στην συνέχεια πλη-
ρώνουν την κλινική (το υπόλοιπο απορροφάται 
λόγω της συμφωνίας).
Στο τομέα της υγείας ο Σύλλογός μας τα τελευ-
ταία χρόνια προσπαθεί διαρκώς για την ποιοτική 
αναβάθμιση των  παρεχομένων υπηρεσιών υγεί-
ας, τόσο από τον Δημόσιο τομέα όσο και από τον 
Ιδιωτικό.

Συνάδελφοι,
Κλείνοντας το κεφάλαιο ΥΓΕΙΑ θα θέλαμε να 
υποσχεθούμε ότι ο Σύλλογος θα καταβάλει κάθε 
προσπάθεια  για την συνεχή αναβάθμιση των πα-
ροχών υγείας.
Στον τομέα της επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
αξιοποιήσαμε όλα τα σύγχρονα μέσα, εφημερί-
δα, e-mail, newsletter, μηνύματα μέσω κινητών 
τηλεφώνων, facebook, ιστοσελίδα, ανακοινώ-
σεις, Οδηγό Συνταξιούχου Νο 1,2,3,4 και φυσι-
κά απευθείας επικοινωνία με τους συναδέλφους 
όπου χρειάστηκε.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις συ-
ναδέλφων στις μεγάλες  πόλεις της χώρας όπως 
στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
Χανιά, Πάτρα, Ρόδο όπου οι συνάδελφοι αυτών 
των πόλεων αλλά και από πλησιέστερους Νο-

μούς   ενημερώθηκαν από μέλη του ΔΣ για τρέ-
χοντα θέματα του συλλόγου  και έγινε ανταλλαγή 
απόψεων.
Τέλος στον τομέα της σύσφιξης των σχέσεων των 
συναδέλφων  και παροχών πραγματοποιήθηκαν  
κατά καιρούς εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
συγκεντρώσεις γυναικών, έξοδοι σε ταβέρνες, και 
φυσικά οι εκδηλώσεις της κοπής πίτας  που φέρ-
νουν τους  συναδέλφους τον ένα κοντά στον άλλο, 
αρκεί βέβαια και να υπάρχει η σχετική συμμετο-
χή. Πάντως  εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθού-
με να είμαστε ανοικτοί σε κάθε πρωτοβουλία ή 
ιδέα από σας.
Επίσης μέσω ειδικών προσφορών από επαγγελματί-
ες συναδέλφους, και μέσω της κάρτας απεριορίστων 
διαδρομών στα μέσα μεταφοράς ή ακόμη και μέσω 
θεατρικών παραστάσεων με ειδικές τιμές στους συ-
ναδέλφους φροντίσαμε για επιπλέον παροχές.
Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε  ότι  
Ο Σύλλογος με εργαλεία το ήθος, την αγωνιστικό-
τητα, την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα, την αποτε-
λεσματικότητα  και με όραμα την όσον το δυνατόν 
διευκόλυνση των συνθηκών ζωής των συναδέλ-
φων συνταξιούχων θα επιχειρήσει:
• Να προωθήσει με δικαστικές ενέργειες την ικα-
νοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας προς πάσα 
κατεύθυνση με πρώτη τη Σύμβαση του 1981, μέ-
χρι να υποχρεωθεί η τράπεζα να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις της. 
• την διαρκή βελτίωση των όρων συνεργασίας με 
Νοσοκομεία και Κλινικές 
• Νέες προσφορές  με αξιοποίηση της κάρτας μέ-
λους με μεγάλες επιχειρήσεις  και Πολυκαταστή-
ματα
• την περαιτέρω βελτίωση του τρόπου επικοινω-
νίας  
• και τις εκδηλώσεις ψυχαγωγίας (Εκδρομές, 
ταβέρνες, ξεναγήσεις, πολιτιστικές  εκδηλώσεις)    
με στόχο την καλύτερη λειτουργία του.

Το ΔΣ του Συλλόγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με την υπ΄αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 3865/2010 
(αρ. 11 παρ.2), 3986/2011 (αρ.44 παρ.10-13), 4002/2011 ( αρ.2 παρ.13 με 
τις οποίες είχε επιβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου «Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»  στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους.
 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:
- όλοι οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από 1400 ευρώ και άνω κατέβαλλαν 
ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 6-14% για συντάξεις 
από 1.400 ευρώ και άνω (παρ. 10), (βλ.  και άρθρο  2 παρ. 13  του Ν. 
4002/2011) 
- επιπλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 6-10% οι συνταξιούχοι κάτω 
των 60 ετών με σύνταξη από 1700 ευρώ και άνω (παρ. 11) (βλ.  και  άρθρο 
2  παρ. 2 παρ. 14 του  Ν. 4002/2011)
- και επιπλέον εισφορά σε ποσοστό από 3-10% κατέβαλαν όσοι συνταξιούχοι 
είχαν επικουρική σύνταξη από 300 ευρώ και άνω. (παρ.13) 
Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου  οι ως άνω δια-
τάξεις αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος αλλά και στο Πρώτο 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (ΕΣΔΑ) το οποίο προστατεύει την περιουσία στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι συντάξεις.
Η ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι 
συνέπειες της αφορούν όμως μόνο του συνταξιούχους του Δημοσίου. 
Οι αντίστοιχες διατάξεις για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα έχουν 
κριθεί συνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας  το οποίο έκρινε ότι 

οι περικοπές και οι μειώσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τα επιδόματα εορτών 
και αδείας των οργανισμών κύριας ασφάλισης (άρθρο τρίτο παρ. 10-14 του ν. 
3845/2010), και συνεχίστηκαν με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων 
κύριας ασφάλισης (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010), την εν συνεχεία αναπρο-
σαρμογή και τη συμπλήρωση της εισφοράς αυτής και την επέκτασή της στην 
επικουρική ασφάλιση  (άρθρο 44 παρ. 10-13 του Ν. 3986/2011), καθώς και 
τις μειώσεις στις συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων και στις κύριες 
και επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν αντιστοίχως τα 1200 και τα 150 
ευρώ (άρθρο 2 παρ. 1-5 του Ν. 4024/2011), εντάσσονται στις δέσμες μέτρων 
που έχουν ως βάση της προβλέψεις του πρώτου Μνημονίου και του πρώτου 
«Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου» και με τα δεδομένα αυτά, οι εν λόγω περικοπές 
έχοντας αποφασισθεί υπό την πίεση των ως άνω όλως εξαιρετικών περι-
στάσεων και επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση του νομοθέτη για την άμε-
ση αντιμετώπιση της κρίσεως, δεν παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα οι πιο πάνω περικοπές σύμφωνα με το ΣτΕ εν όψει του ύψους και 
των εν γένει χαρακτηριστικών τους, καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες 
θεσπίστηκαν, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας αντίκεινται, καθώς δεν 
παρίστανται, πάντως απρόσφορες ή μη αναγκαίες να υπηρετήσουν το δημό-
σιο σκοπό για τον οποίο επεβλήθησαν, ούτε τον πυρήνα του δικαιώματος 
στην κοινωνική ασφάλιση προσβάλλουν, καθώς δεν υφίστανται σοβαρές  
ενδείξεις ότι θίγουν το εγγυημένο από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, 
ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων. 
Σε κάθε περίπτωση όταν καθαρογραφεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου θα σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα αν δηλαδή υπάρχει έδα-
φος να κριθεί το θέμα από το ΑΕΔ.



Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος παρά την αρχική απόφασή του να μην ασχο-
ληθεί με το θέμα των ασφαλιστικών εταιρειών, πιεζόμε-
νος από τους συναδέλφους που αποχώρησαν με την εθε-
λούσια έξοδο και των οποίων το Ομαδικό Συμβόλαιο με 
την ΑΧΑ Ασφαλιστική που είχε λήξει στο τέλος του 2016, 
ήρθε σε επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες και έπειτα 
από σχετική ενημέρωση που έλαβε σαν Δ.Σ. του Συλλό-
γου από τους υπεύθυνους των εταιρειών αυτών, σας πα-
ράθεσε τις παρακάτω ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και 
τους υπεύθυνους και τα τηλέφωνά τους προκειμένου να 
έρθει σε επαφή κάθε ενδιαφερόμενος.

Η ευθύνη της επιλογής της όποιας εταιρείας από τις κατω-
τέρω και όχι μόνο, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας.
 
1. EUROLIFE – Ομαδικό
Μωρίς Καπουάνο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με το γραφείο μας καθημερινά ώρες 10:00 έως 
16:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)
τηλ. κέντρο 2106772400
κα Μπεχράκη  
τηλ. 210 6772431,  
rena.bechraki@mjcapuano.gr

κα Πιτσούλη  
τηλ. 2106772433, melita.pitsouli@mjcapuano.gr
 
2. LLOYDS – Ατομικό
Αθανάσιος Κοσσύφης
Τηλ. 2102525527, κιν. 6938456332
 
3.ΙNTERLIFE –Ατομικό
1η ΑΧΙΑ
Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλης Μουντάκης, τηλ. 2130212333
Νώντας Παπαδόπουλος (σ/φος) 6976194064

Υπενθύμιση Σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες

Για το Δ Σ  Υποστηρίζω   Δημήτρη Δραγούτα
Συνάδελφοι, 
Ψηφίζουμε όλοι για το μέλλον μας, την υγεία μας, την αξιοπρέπεια 
μας. Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (Περιφέρεια & Αθήνα)

Συνάδελφοι, 
Από το απερχόμενο Δ Σ του συλλόγου μας έγιναν αρκετά αλλά μπορούν να γίνουν και 
περισσότερα, όπως
1. Ενημέρωση: για τα προβλεπόμενα, τα τεκτενόμενα, τα εφαρμοσθέντα
2. Οργάνωση: 
3. Συσπείρωση: των μελών μας για δυναμική παρουσία και διεκδικήσεις
4.  Άμεση εφαρμογή της σύμβασης του 1981
5. Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας: για καλύτερους όρους και μικρότερο κόστος από 
αυτό του πολιτιστικού συλλόγου.
6.  Νομική διεκδίκηση του Επιδόματος Ισολογισμού και αναδρομικά.
7. Επιστροφή των περικοπών μας των Ν. 3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12, 
4093/12 ως αντισυνταγματικές βάσει δεδικασμένου και αποφάσεων του ΣτΕ.
8. Νέες συμβάσεις με υγειονομικά κέντρα, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς, παροχές – 
εκπτώσεις εταιρειών, για μείωση του κόστους ζωής.
9. Ανοικτός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα που μας αφορούν σε 
καθημερινή,  βάσει των σύγχρονων ηλεκτρονικών  μέσων.
10. Δημιουργία ομάδων εργασίας και υποστήριξης  όπως για τη σύμβαση του 1981, 
την οργάνωση, συσπείρωση, κλπ
11. Έρευνα και ενημέρωση για τη σύμβαση του 2013 (ισχύει ή δεν ισχύει?  αναστέλλει αυτή του 
1981 ή όχι ? γιατί δεν συζητιέται ενώ την επικαλείται η Τράπεζα ? Υπάρχουν τρόποι κατάργησης της ?)
Για περισσότερες πληροφορίες στο email: stratos.alex@yahoo.gr  ή στο FACEBOOK στο:  
Stratos Alexandridis  ή στο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ALPHA BANK

Συνάδελφοι,
Ζητάω τη ψήφο σας στις εκλογές της 21ης Μαρτίου για:
• Ανανέωση του Συλλόγου μας με νέα πρόσωπα και φρέσκιες ιδέες.
• Καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με όλα τα σύγχρονα μέσα.
• Περισσότερη και αποτελεσματική οργάνωση στις συγκεντρώσεις 
των μελών μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη των μελών με νέο ομαδικό ασφαλιστήριο 
τόσο γι αυτούς που αποχώρησαν με την εθελουσία του 2014 όσο και 
για τους παλαιότερους συνταξιούχους, εφόσον η Τράπεζα το διακόψει 
και γι αυτούς.
• Ουσιαστική και αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση των απαιτήσεων που 
πηγάζουν από τη Σύμβαση του  1981.
Για περισσότερες πληροφορίες στο email: jimmmmis@gmail.com  ή 
στο FACEBOOK:  Dimitris Dragoutas  ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ 
ALPHA BANK 

 
Η ψηφοφορία της 21ης Μαρτίου  
μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα 

Ψηφίζουμε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου μας ή με ταχυ-
δρομική αποστολή των ψηφοδελτίων

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ 

1.  Λιανός Σωτήριος                       
2. Ρούσσος Γεώργιος
3. Ασωνίτης Νικόλαος                   
4. Βαρτζιώτη Ευαγγελή
5. Στραβοράβδη Ελένη            
6. Αλαμάνος Κωνσταντίνος
7. Τζινιέρης Χρήστος   
8. Χαλάτσης Μιλτιάδης-Βασίλειος
9. Χλέντζος Νικόλαος  
10. Κατσικόπουλος Δημοσθένης
11. Ακρίβου Σοφία       
12. Καλενδέρη Ευαγγελία
13. Κατσίκης Δημήτριος
14. Κεντρωτάς Παναγιώτης
15. Γραμματικοπούλος Κοσμάς    
16. Ιωαννίδου Χρυσούλα
17. Κοντολέων Ροδαμάνθη
18. Παπαδημητρίου Αναστασία
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ     
23 νέα μέλη προστέθηκαν στο δυναμολό-
γιο του Συλλόγου μας

Στράτος Αλεξανδρίδης 
Υποψήφιος για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Δημήτρης  
Δραγούτας 
Υποψήφιος για το Δ.Σ.  
του Συλλόγου Συνταξιούχων  
Alpha Τράπεζας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΕλΕΝΗ ΜΩΡΑΐΤΗ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜπΑκΗΣ 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο 12 στοιχ. ζ της Κλαδικής ΣΣΕ 1984 
ΟΤΟΕ-Τραπεζών, η δόση του στεγαστικού δανείου έχει συμφω-
νηθεί σε περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία της Τράπεζας 
λόγω συνταξιοδότησης να παρακρατείται από την σύνταξη.  
Η ανωτέρω συμφωνηθείσα παρακράτηση, είτε πρόκειται για ενήμε-
ρη ή για καταγγελθείσα σύμβαση στεγαστικού δανείου, δεν μπορεί 
να γίνει απευθείας από τους ασφαλιστικούς φορείς ΝΠΔΔ δεδο-
μένου ότι τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται στην νομοθεσία.
Ως εκ τούτου ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να παρακρατεί ποσό από τη 
σύνταξη συνταξιούχου για οφειλές συνταξιούχων προς τα πι-
στωτικά ιδρύματα βάσει δανειακών συμβάσεων, αλλά οφείλει 
να καταβάλει το σύνολο της μηνιαίας σύνταξης στον τραπεζικό 
λογαριασμό του συνταξιούχου.

ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΦΚΑ Η ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗ             

ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ


