
Συζητήθηκε στις   6.10.2017, στην Ολομέλεια  
του  ΣτΕ η αίτηση Ακύρωσης του Συλλόγου μας 
που μαζί με την ΟΤΟΕ , την ΟΣΤΟΕ και όλα τα 
πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων και συντα-
ξιούχων είχαν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύ-
ρωση των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με 
τον παράνομο επανυπολογισμό των επικουρικών  
συντάξεων. 
Στην ίδια δικάσιμο συζητήθηκαν επίσης μεταξύ άλ-
λων οι Αιτήσεις  Ακύρωσης της ΑΔΕΔΥ, Ενώσεων  
Απόστρατων Αξιωματικών, των συνταξιούχων 
ΟΤΕ και ΔΕΗ, του Ενιαίου  Δικτύου Συνταξιού-
χων, του Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων κ.α.
Η συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν  και πα-
ρακολούθησαν  οι νομικοί εκπρόσωποι των άνω  
Συλλόγων  και  φορέων, ξεκίνησε  με την έκθεση   
των  λόγων ακυρότητας   από την  Εισηγήτρια 
της  υπόθεσης Σύμβουλο  Επικρατείας    κα  Άννα  
Καλογεροπούλου 

Κατά  την συζήτηση  της  ως άνω  Αίτησης,  οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους λόγους  της αιτή-
σεως ακυρώσεως αναδεικνύοντας
1. την υποχρέωση της Πολιτείας για σεβασμό των 
καταστατικών διατάξεων των επικουρικών ταμείων  
2. την παραβίαση του  δεδικασμένου των υπ’  αριθμ. 
2287-2290/2015   αποφάσεων της Ολομελείας  του  
ΣτΕ  που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις των 
συντάξεων, δεδομένου ότι ο επανυπολογισμός  των 
επικουρικών μας  συντάξεων  έλαβε   χώρα στο ποσό  
της σύνταξης όπως είχε  διαμορφωθεί μετά τις μνη-
μονιακές  περικοπές
3. την έλλειψη εμπεριστατωμένης  και επιστημονικά  
τεκμηριωμένης  μελέτης  για  την   αναγκαιότητα  λή-
ψης  περαιτέρω μέτρων για την  βιωσιμότητα  των  
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και                                                                                                                                    
4.  τον ασαφή  και  αφηρημένο  τρόπο  με τον οποίο  
ρυθμίζεται η αναπροσαρμογή  των επικουρικών συ-
ντάξεων   στον  νόμο  χωρίς να αποσαφηνίζονται 
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ούτε ο  μαθηματικός  τύπος ούτε τα κριτήρια με τα 
οποία θα  γίνεται   η αναπροσαρμογή  τους.
Εντύπωση προκάλεσε η πενία της επιχειρηματο-
λογίας των εκπροσώπων του Ελληνικού  Δημο-
σίου   να πείσουν  το  Δικαστήριο  ότι  οι  υπ’ 
αριθμ.  2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομε-
λείας  του  ΣτΕ  ορθώς  δεν  ελήφθησαν  υπόψη 
κατά τον  επανυπολογισμό των επικουρικών μας  
συντάξεων καθώς  έχουν ανατραπεί από την  υπ’ 
αριθμ. 734/2017 απόφαση της  Ολομελείας του  
ΣτΕ   η οποία  ωστόσο  αφορούσε τελείως δια-
φορετικό θέμα γεγονός που προκάλεσε  και την  
αντίδραση  του Πρόεδρου του  Συμβούλιου της 
Επικρατείας .
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση του 
Δικαστηρίου, λόγω και της πληθώρας των προ-
σφευγόντων και της πολυπλοκότητας των θεμά-
των  αναμένεται να δημοσιευθεί μετά το πρώτο  
εξάμηνο το  2018.

ΣτΕ 6 Οκτωβρίου 2017
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Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος, 
κατά τη σημερινή συνάντηση με αντιπροσωπεία 
συνταξιούχων, επανέλαβε τη δημόσια δέσμευσή 
του ότι θα επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που 
παρακρατήθηκαν ως εισφορά υπέρ ασθενείας από 
1/1/2012 έως και 30/6/2016, επί πλασματικών και 
όχι επί των πράγματι καταβαλλομένων συντάξεων. 

Με διάταξη του ν.4387/2016 (άρθρο 44) 
αποκαταστάθηκε ο τρόπος παρακράτησης 
της εισφοράς ασθενείας για το παραπάνω 
χρονικό διάστημα και ως βάση υπολογισμού 
της κράτησης προσδιορίστηκε το μεικτό 
ποσό της σύνταξης, αφού όμως αφαιρεθούν 
οι μνημονιακές περικοπές των νόμων 
4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012. 

Αθήνα, 13.09.2017

Ο επανυπολογισμός της εισφοράς των 
συνταξιούχων υπέρ ασθενείας σε είδος 
θα αφορά συντάξεις με ημερομηνία 
έκδοσης έως και 30/6/2016. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αφού επαληθεύσουν 
τα ποσοστά και τη βάση υπολογισμού, 
θα επιστρέψουν τη θετική διαφορά στους 
δικαιούχους - συνταξιούχους.

ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι αιτήσεις και οι ανανεώσεις καρτών του πολυιατρείου των μελών μας μόνο από το ΣΥΛΛΟΓΟ.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από τον 
Συνήγορο του Πολίτη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
και τον Υφυπουργό Εργασίας προκειμένου να υπάρξει από την πλευρά 
τους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των ποσών που 
παρανόμως παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις μας ως εισφορές του 
Κλάδου Ασθενείας αλλά μετά και την κατάθεση πληθώρας αιτήσεων 
των μελών του συλλόγου μας αλλά και άλλων συνταξιούχων  ο 
ΕΦΚΑ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο (1368091/17.10.2017)  σύμφωνα 
με την οποία  η επιστροφή των ποσών που αφορούν υγειονομική 
περίθαλψη θα γίνει μηχανογραφικά κατά την πληρωμή συντάξεως 
μηνός Δεκεμβρίου 2017 
Ακόμα στις 19-10-2017 με αντίστοιχο έγγραφο του Τμήματος 
Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ δόθηκε εντολή στους
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αρμοδίους υπαλλήλους να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν τα αναλογούντα ποσά στις 
συντάξεις Δεκεμβρίου 2017.
Μετά την έκδοση των ανωτέρω από 17-10-2017 και 19-10-2017 
εγγράφων του ΕΦΚΑ και των σχετικών οδηγιών δεν είναι πλέον 
αναγκαία η κατάθεση των αιτήσεων.

Ευνόητο είναι ότι οι συντάξεις που δεν είχαν υποστεί τις 
μειώσεις των ανωτέρω διατάξεων καθώς και εκείνες για 
τις οποίες ο υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθενείας 
γινόταν επί ποσού από το οποίο είχαν αφαιρεθεί τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις μειώσεις των ανωτέρω διατάξεων, δεν 
εμπίπτουν στον ως άνω επανυπολογισμό.

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σας, οι συνάδελφοι – μέλη του 
Συλλόγου που είχαν προσχωρήσει στο Πρόγραμμα της Τράπεζας το έτος 
2014 για εθελούσια αποχώρηση προσωπικού και επιθυμούν να ασκήσουν 
αγωγή κατά της ALPHA BANK, παρακαλούνται να  προσκομίσουν στο 
Σύλλογο τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Εξουσιοδότηση
3. Εργολαβικά (5 αντίτυπα)

4. Μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα (από την ημέρα συνταξιοδότησης 
έως τον Αύγουστο του 2016).
Η αμοιβή των δικηγόρων είναι 50€ + Φ.Π.Α. 24% = 62.00 €
καθώς και τα έγγραφα που έχουν υπογράψει κατά την αποχώρηση 
τους, ώστε να δρομολογηθεί από τους δικηγόρους του σωματείου μας 
η κατάθεση των σχετικών αγωγών που αφορούν την υποχρέωση της 
τράπεζας να καταβάλλει τα αναλογούντα χρηματικά ποσά σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση του 1981.

ΑΓΩΓΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 1981
Αγωγή κατά της ALPHA BANK συναδέλφων Εθελούσιας Εξόδου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενη ανακοίνωση μας έχουν κατατεθεί 
όλες οι αγωγές των συναδέλφων που είχαν πλήρη φάκελο. Σας γνωρίζουμε ότι 
μετά από ενδιαφέρον συναδέλφων θα κατατεθεί συμπληρωματική αγωγή κατά 

της ALPHA BANK για τις αξιώσεις που πηγάζουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 1981. 
Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα μέχρι τέλους του 
έτους 2017. Πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Υπεύθυνη ενημέρωση μόνο από το Δ.Σ. μέσω της ιστοσελίδας, facebook, εφημερίδας, τηλεφωνικώς και βέβαια με την φυσική σας παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου μας. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΤΑ EMAIL ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ  Ή ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΦΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΟΠΥΥ
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Συνάδελφοι,
Αγωνιζόμαστε δυναμικά, με προσεκτικά βήματα, 
στρατηγική και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η Τρά-
πεζα να υποχρεωθεί να τηρήσει ακέραιες τις υπο-
χρεώσεις της, που πηγάζουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 
του 1981. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις  

 
εξελίξεις και τις συλλογικές ενέργειες τις οποίες  
κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για την πλήρη αποκα-
τάσταση των συντάξεων μας και των κοινωνικοασφαλι-
στικών δικαιωμάτων μας.
Συζητείται στις 13 Νοεμβρίου 2017 η αίτηση ακύρωσης 

του ΣτΕ που αφορά την παράνομη κατάργηση των 
καταστατικών διατάξεων των επικουρικών μας ταμείων. 
Επίσης στις 13 Νοεμβρίου 2017 στο ΣτΕ συζητείται η αίτηση 
ακύρωσης του Συλλόγου μας που αφορά την παράνομη 
μεταφορά διαθεσίμων του ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) «Ενιαίο 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστή-
ματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», 
με τις οποίες ρυθμίζεται το ζήτημα της απασχόλησης των συνταξιούχων λόγω γήρατος. 
Αναμένοντας αναλυτική ερμηνεία των επιμέρους διατάξεων του εν λόγω άρθρου από το 
ΥΠΕΚΑΑ, προς το παρόν, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης 
που έχουν κατατεθεί από 13.5.2016 και μετά από ασφαλισμένους οι οποίοι δηλώνουν 
ότι συνεχίζουν εργαζόμενοι, είτε κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους είτε 
μεταγενέστερα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
 
Α. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει: 
τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) -όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του Ν.4387/2016 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί»-
α) του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που περιγράφονται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, δηλαδή αυτούς οι οποίοι:
• υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185),
• δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύ-
νταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και 
των άρθρων 22 και 27 του Ν. 1813/1988 (Α΄243),
• τους λογοτέχνες − καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α΄ 297),
• λαμβάνουν προσωπική σύνταξη,
• δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και 
αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007
β) όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α., βάσει του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, οι οποίοι είτε αποκτούν ιδιότητα ή 
δραστηριότητα είτε αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή σε φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (σύμφωνα με τις 
γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2016 στους εντασσό-
μενους στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο)-χωρίς να εξετάζεται εάν προκύπτει 
εισόδημα-
i. είτε καθίστανται συνταξιούχοι από την 13/5/2016 και μετά, ημερομηνία έναρξης ισχύ-
ος της διάταξης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας/δραστηριότη-
τας (σχετική η αριθμ. 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)
ii. είτε είχαν ήδη ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι την ανωτέρω ημερο-μηνία 
και ανέλαβαν εργασία/ δραστηριότητα από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά.
Σύμφωνα δε με την παρ. 3, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις το νέο καθεστώς απασχόλη-
σης συνταξιούχων αφορά και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010, 
δηλαδή:
• τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.,
• τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., 
• προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, 
• τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών 
συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο 
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋ-πολογισμό ή είναι δημόσιες επι-
χειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 
(εξαιρούνται οι εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, εφόσον το 

Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, 
κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα 
τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και 
πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους).                                       
2. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους: α) με ημερο-
μηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από 
τις 13.5.2016, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του 
ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά 
περίπτωση συνταξιούχου, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την παρασχεθείσα 
εργασία στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή την αυτοα-
πασχόληση πριν και μετά τη συνταξιοδότηση (άρθρο 63 ν.2676/1999, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, άρθρο 10 του ν.3865/2010, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5γ του άρθρου 4 του ν.4151/2013, άρθρο 8 παρ. 14 
του ν.2592/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο, παράγραφος Β, υπο-
παράγραφος Β, περίπτωση 1β του ν.4093/2012 και επεκτάθηκε στους φορείς κύριας 
ασφάλισης με το άρθρο 4 παρ. 2α του ν.4151/2013), οι καταστατικές διατάξεις των 
φορέων κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπουν αναστολή σύνταξης 
σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία ή αυτοαπασχόληση 
υπαγόμενοι στην ασφάλιση των εν λόγω φορέων, καθώς και οι καταστατικές διατάξεις 
των φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν αναστολή της επικουρικής σύντα-
ξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.3996/2011). 
β) οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέ-
ωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα,
γ) λόγω ανικανότητας (αναπηρίας),
δ) λόγω θανάτου
Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Καταβολή μειωμένης σύνταξης (κύριας και επικουρικής)
Όταν οι συνταξιούχοι στους οποίους εφαρμόζονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις
αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα 
στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα 
ή τη δραστηριότητα εξακολουθούν μεν να λαμβάνουν την κύρια και την επικουρική σύ-
νταξή τους, αλλά το ακαθάριστο ποσό αυτών θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. 
Κατά το διάστημα αυτό για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι ασφα-
λιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των οικείων διατάξεων του Ν. 
4387/2016.
2. Αναστολή καταβολής σύνταξης
Ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηρι-
ότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο 
και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή 
των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
Στο σημείο αυτό θέτουμε υπόψη σας ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή τηρεί Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει τους φορείς εκείνους οι οποίοι με 
βάση τα κριτήρια του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. 549/2013 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λο-
γαριασμών 2010 – European System of Accounts (ESA 2010)) χαρακτηρίζονται ως 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα 
της ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SELO8/-, και ενημερώ-
νεται κατά περιόδους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε σε τακτά διαστή-μα-
τα σχετικά με τη διατήρηση του χαρακτηρισμού των φορέων που είχαν περιληφθεί στο 
Μητρώο καθώς και για την ένταξη άλλων, ώστε, να εφαρμοστούν αντιστοίχως οι δια-
τάξεις των παρ. 1 ή 2.

ΕΦΚΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.»

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017, Αρ. Πρωτ. 1070Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25 Οκτωβρίου 2017 η τέταρτη αγωγή κατά της ALPHA BANK για τις αξιώσεις 
μας που πηγάζουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 1981. Αναμένουμε τα αποτελέσματα των δυο αγωγών που συζητήθηκαν στις 2 Μαΐου 2017.

 Αριθμ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ78/15 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:33
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7ήμερη εκδρομή/Οδικώς-Αεροπορικώς
Κρούσεβατς – Βελιγράδι – Βουδαπέστη – 
Μπρατισλάβα – Πράγα – Βιέννη
Μοναδική αναχώρηση: 
16 Δεκεμβρίου 2017
Οδική αναχώρηση & Αεροπορική επιστροφή

Λεπτομέρειες:  
Τιμή κατ’άτομο: € 450 Τιμή μονόκλινου: +€180
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμου 
πτήσης επιστροφής: +€ 75 κατ’άτομο   

Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή 
καθημερινά
Τρόπος πληρωμής: Μόνο με πιστωτικές 
κάρτες σε 4 μηνίαιες δόσεις

Δηλώσεις συμμετοχής  
Το αργότερο μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2017 στα 
γραφεία του Συλλόγου μας:  
τηλ. 210 36 04 327, 210 36 06 071 
στους σ/φους κ. Β. Νικολάου ή κ. Αντ. 
Οικονομόπουλο: κιν. 6944 251595

Βελιγράδι-Βουδαπέστη- 
Μπρατισλάβα-Πράγα-Βιέννη

ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ 
ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ - ΠΑΦΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: €295   
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +€100
Πρωϊνό και ένα δείπνο καθημερινά σε πλούσιους 
μπουφέδες.  Φόροι Αεροδρομίου €150
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Σε 4 μηνιαίες δόσεις ΜΟΝΟ με πιστωτική κάρτα
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στα γραφεία του Συλλόγου μας στους συναδέλφους, κ. 
Β. Νικολάου  ή κ. Αντ. Οικονομόπουλο  
τηλ. 210 36 04 327, κιν. 6944 251595

Kύπρος
6ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

«Το Διαμάντι της Μεσογείου»

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου συναντήθηκαν, η Πρόεδρος 
Ε. Μωραΐτη και ο Β΄ Αντιπρόεδρος Γ. Ιορδανίδης και η 
Νομική Σύμβουλος του Συλλόγου κυρία Γ. Φιλιπποπούλου 
με τον εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Καθυστερήσεων 
Λιανικής Τραπεζικής κ. Κιτριλάκη και τον Διευθυντή 
Διευθετήσεων Οφειλών κ. Ρουβέλλα. Η συνάντηση 
αυτή πραγματοποιήθηκε μετά  από αίτημα του Συλλόγου 
για εξεύρεση λύσεων - ρυθμίσεων όλων των δανείων 
των συνταξιούχων (στεγαστικών, επισκευαστικών, 
καταναλωτικών, προσωπικών και πιστωτικών καρτών). 
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε οι εκπρόσωποι 
του Συλλόγου επεσήμαναν την ανάγκη άμεσης λήψης 
ουσιαστικών μέτρων ρύθμισης των δανείων των 
συνταξιούχων ζήτημα που έχει να κάνει άμεσα με 
την ίδια την διαβίωση των πρώην εργαζομένων της 
Τράπεζας και των οικογενειών τους, οι οποίοι  λόγω των 
αλλεπάλληλων μειώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων  
στις καταβαλλόμενες συντάξεις τους αδυνατούν πλέον, 
χωρίς υπαιτιότητά τους,  να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους.
Ακόμα τονίστηκε ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις 
στις οποίες πρέπει η Τράπεζα να προβεί υπέρ των 
πρώην εργαζομένων της εδράζονται κυρίως στο 
αναμφισβήτητο γεγονός ότι  δικαιοπρακτικό θεμέλιο 
στο οποίο στηριχτήκαμε και λάβαμε τα δάνεια ήταν 
ότι η ALPHA BANK είχε αναλάβει την υποχρέωση 

για  την πλήρη καταβολή των συντάξεων μας για 
όλο το βίο μας και επομένως δεν οφείλεται σε εμάς 
η σημερινή αδυναμία  να ανταπεξέλθουμε στο ακέραιο 
στις δανειακές μας υποχρεώσεις.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας μετά και από τα 
αιτήματα σας  προέταξαν την ανάγκη άμεσης επίλυσης 
των παρακάτω ζητημάτων:
α. Αναστολή καταβολής των δόσεων μέχρι την έκδοση 
της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.
β. Περιορισμός μηνιαίας επιβάρυνσης δανειακών 
δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια της Συλλογικής 
Σύμβασης 1984, λόγω της απρόοπτης μεταβολής 
των συνθηκών και της σημαντικότατης μείωσης  των 
συντάξεως μας. 
Η παρακράτηση της υπέρογκης πλέον δόσης απευθείας 
από τη σύνταξη έχει οδηγήσει πολλούς συνταξιούχους 
να λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη και από το ελάχιστο 
εισόδημα διαβίωσης. 
γ. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 3 της ΣΣΕ ΟΤΟΕ- 
Τραπεζών 2016-2018 για ευνοϊκότερη ρύθμιση των 
στεγαστικών δανείων προς τραπεζοϋπαλλήλους.
δ. Διαγραφή τόκων υπερημερίας και εκτοκισμό τους με 
επιτόκιο ενήμερων χορηγήσεων
ε. Δυνατότητα ρύθμισης δανείων λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δανειακών 
υποχρεώσεων των πρώην συναδέλφων μας.

στ. Επιβράβευση ενήμερων δανειοληπτών.
η. Κανένας πλειστηριασμός Ά κατοικίας.
 Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας δεσμεύτηκαν ότι θα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε :
1. Οι συνταξιούχοι της ALPHA BANK που βρίσκονται 
σε υπερημερία καταβολής δόσης να ενημερώνονται 
σχετικά από συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους εντός 
ωραρίου λειτουργίας των Τραπεζών και όχι από τις 
εισπρακτικές εταιρείες. 
2. Να δίνονται σαφείς οδηγίες από τις Κεντρικές 
Υπηρεσίες στο δίκτυο ειδικά για τους συνταξιούχους 
μέλη μας. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα 
άμεσης διαχείρισης των αιτήσεων με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο ώστε να βρεθεί η πλέον ενδεδειγμένη και 
επωφελής για τον συνταξιούχο διευθέτηση/ρύθμιση  
των δανειακών υποχρεώσεων του. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρόλο που η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό 
κλίμα θεωρούμε ότι η Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω αλλά και στα πλαίσια και της κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης απέναντι στους πρ. εργαζομένους της  
είναι επιβεβλημένο να εξετάσει οριστικές λύσεις και 
διαδικασίες για την διευθέτηση των προαναφερόμενων 
ζητημάτων. Ο Σύλλογος μας φυσικά θα παρέχει κάθε 
δυνατή βοήθεια ώστε να  βρεθούν ουσιαστικές λύσεις 
για το σοβαρό αυτό θέμα που αφορά την επιβίωση μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 1033

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ  
ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

1. ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
2. ΑΛΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
3. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
4. ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΤΡΑ)
5. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΡΟΔΟΣ)
6. ΠΛΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (ΑΘΗΝΑ)
7. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
8. ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
9. ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΘΗΝΑ)
10. ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΑΤΡΑ)
11. ΨΗΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
12. ΣΑΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΘΗΝΑ)

Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου καταθέτει χρηματικό ποσό σε 
διάφορα ιδρύματα στη μνήμη κάθε συναδέλφου.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ    

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 BANK1. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ  
    ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
    ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ  
    ΠΑΥΛΟΣ
5. ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ  
    ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
7. ΚΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ  
    ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΟΥ  
    ΣΤΥΛΙΑΝΗ

10. ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ  
       ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ  
       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
13. ΠΕΛΩΡΙΑΔΗΣ  
       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ  
       ΔΙΟΝΥΣΙΑ
15. ΠΙΣΣΑΡΗ ΜΟΣΧΑ
16. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17. ΦΛΩΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
18. ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΧΡΗΣΤΙΔΗ  
       ΘΕΟΔΩΡΑ


