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Στις 2.4.2019 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών η 
Έφεση του Συλλόγου μας κατά της υπ΄ αριθμ. 134/2017 
απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε 

την αγωγή μας για τις αξιώσεις μας που πηγάζουν στη Σύμβαση 
του 1981. 

Για την υποστήριξη των ισχυρισμών μας ενώπιον του Εφε-
τείου εκτός από τις ένορκες βεβαιώσεις, τα σημαντικά έγγρα-
φα και οικονομικά στοιχεία προσκομίσαμε στο Εφετείο και 
πρόσφατη νομική αρθρογραφία σε έγκυρα περιοδικά του 
Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου. 

Ειδικότερα η Γνωμοδότηση του καθηγητή της Νομικής Σχολής 
του ΑΠΘ, Άγγελου Στεργίου με τίτλο «Ανάληψη από τον εργο-
δότη της υποχρέωσης προς κάλυψη εις το διηνεκές της διαφο-
ράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ και των παροχών του Κατα-
στατικού του ΤΑΠΤΠ», δημοσιεύθηκε στο τεύχος 624/Απρίλιος 
2019 σελ. 289 επ. του νομικού περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ και ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», ενώ το σχόλιο της 
Όλγας Αγγελοπούλου, Δ.Ν Μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ 2019, με 
τίτλο «Όρια επίδρασης της 

συνέχεια στη σελίδα 3

ΑΠΕΡΓΙΑ 2 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ 2019

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ

ΣΥΜβΑΣΗ 1981 – ΕΦΕΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ενάντια στο «Αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που σαρώνει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
Τα δικαστήρια 
είναι ένας δρόμος, 
πιο γρήγορα  
αποτελέσματα φέρνει 
ο ίδιος ο δρόμος.
Συμμετέχουμε 
σε όλες τις 
κινητοποιήσεις και 
αγωνιζόμαστε για την 
κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών 
μέτρων και 
την πλήρη 
αποκατάσταση των 
συντάξεών μας και 
των κοινωνικο-
ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων μας
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ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε από τον μήνα Δεκέμβριο του 2018 οι 
συνταξιούχοι κύριας σύνταξης στερούμασταν παντελώς 
της οιασδήποτε δυνατότητας πρόσβασης στα ενημερω-

τικά σημειώματα της σύνταξής μας.
Ταυτόχρονα, ο ΕΦΚΑ ενώ είχε ανακοινώσει ότι είχε προχωρή-
σει στην «αναπροσαρμογή» των κύριων συντάξεων μας εφαρ-
μόζοντας επ’ αυτών τις ρυθμίσεις του εν άρθρου 14 και  33 του 
Ν. 4387/2016 μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιήσει οποια-
δήποτε διοικητική πράξη «αναπροσαρμογής» των κύριων συ-
ντάξεων, ούτε φυσικά μάς έχει γνωστοποιήσει καθοιονδήποτε 
τρόπο τις παραμέτρους, τους κανόνες, τα κριτήρια και τα δεδο-
μένα που έχουν ληφθεί υπόψη για τον «επανυπολογισμό» της 
σύνταξής τους.
 Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας ο Σύλλογος κοινοποί-
ησε τον Μάρτιο του 2019 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση - δια-
μαρτυρία προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Διοικητή του 
ΕΦΚΑ καταγγέλλοντας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και ενημερω-
τικών σημειωμάτων κύριας σύνταξης, ζητώντας παράλληλα να 
μας γνωστοποιηθούν τα ανωτέρω. 
Το ίδιο άλλωστε αίτημα διατύπωσε και πρόσφατα σε συνάντη-
ση του νομικού μας συμβούλου με τον νυν Διοικητή ΕΦΚΑ κ. 
Χάλαρη με σκοπό την επίλυση  καίριων ζητημάτων στις κύριες 
συντάξεις και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Τελικά, μετά από πολύμηνη αναμονή, μόλις χθες αναρτήθηκαν 
στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώμα-
τα της πληρωμής σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019, στα οποία 
αποτυπώνονται τόσο το παλαιό ποσό της κύριας σύνταξης (μει-
κτό και καθαρό) όσο και το νέο ποσό  αυτής (μεικτό και καθαρό) 
που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρού-
γκαλου από 1/1/2019. Επίσης, αποτυπώνεται και η συνολική 
προσωπική διαφορά της σύνταξής μας καθώς και το τελικό 
πληρωτέο ποσό.

Αναφορικά στην προσωπική διαφορά σημειώνουμε προς διευ-
κόλυνσή σας, ότι αν
Ι. το ποσό της παλαιάς καταβαλλόμενης σύνταξης (μετά την 

αφαίρεση του συνόλου των μνημονιακών περικοπών) είναι 
μεγαλύτερο από το ποσό της επανυπολογισμένης σύνταξης 
τότε το επιπλέον ποσό θα συνεχίζει να καταβάλλεται ως προ-
σωπική διαφορά και θα συμψηφίζεται με τυχόν αυξήσεις που 
θα χορηγηθούν  από το έτος 2023 και εφεξής,  

 
Επομένως, προσοχή! Οι συνάδελφοι αυτής της κατηγορί-

ας (η πλειοψηφία των συνταξιούχων μας) που θα δουν 
ως προσωπική διαφορά ένα ποσό χωρίς το πρόσημο (-) 
αυτό σημαίνει ότι μετά τον επανυπολογισμό η «νέα» σύ-
νταξή τους είναι χαμηλότερη αλλά λόγω της πρόβλεψης 
του νόμου δεν θα τους περικοπεί αλλά θα καταβάλλεται 
το επιπλέον ποσό ως προσωπική διαφορά( βλ. και σελ. 
2η σελίδα των ενημερωτικών σημειωμάτων «ΕΠΕΞΗΓΗ-
ΣΕΙΣ» περ. 3).

ενώ αν:
ΙΙ. το ποσό της επανυπολογισμένης σύνταξης είναι  μεγαλύτερο 

από της παλαιάς καταβαλλόμενης σύνταξης (μετά τις μνημο-
νιακές περικοπές), τότε το ποσό της παλαιάς καταβαλλόμενης 
θα προσαυξάνεται  κατά το  1/5  της  αναγραφομένης προσω-
πικής διαφοράς σταδιακά και ισόποσα  εντός  5ετίας  αρχής 
γενομένης από τη 1.1.2019 έως και το 2023.

Επομένως, ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι αυτής 
της κατηγορίας αν και θα βλέπουν στα ενημερωτικά ση-
μειώματα της σύνταξης τους, στο πεδίο της προσωπικής  
διαφοράς ένα αρνητικό πρόσημο (-) ουσιαστικά θα λάβουν 
αύξηση στην καταβαλλόμενη «παλαιά» συντάξη, η οποία 
για εφέτος θα ανέρχεται στο 1/5 της συνολικής προσωπι-
κής διαφοράς που τους προέκυψε μετά τον επανυπολογι-
σμό (βλ. και σελ. 2η σελίδα των ενημερωτικών σημειωμά-
των «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ» περ.4)
 
Ακόμη σημειώνουμε ότι η παραπάνω ανάρτηση των ενημε-
ρωτικών σημειωμάτων σύνταξης δεν αποτελεί τροποποιητική 
απόφαση σύνταξης και επομένως η διοίκηση δεν συμμορφώνε-
ται με το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για  άμεση  γνω-
στοποίηση ατομικών  διοικητικών πράξεων  (τροποποιητικών 
αποφάσεων σύνταξης) σε αντίθεση με όσα είχε εξαγγείλει ο  
Υπουργός Εργασίας στο τελευταίο δελτίο τύπου της 1.10.2019.

Η αναφορά στη δεύτερη σελίδα του ενημερωτικού σημειώμα-
τος κάποιων από των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στον 
επανυπολογισμό της σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λεί και δεν αποτυπώνει όλα τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη 
ούτε τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού της επανυπολογισθεί-
σας σύνταξης. 
Η παραπάνω γνωστοποίηση τροποποιητικής ατομικής διοικη-
τικής πράξης - συνταξιοδοτικής απόφασης θεωρούμε ότι είναι 
απαραίτητη λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να 
ληφθούν υπ΄όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών 
που απαιτούνται, η έλλειψη των οποίων παρεμποδίζει τους συ-
νταξιούχους από την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προ-
στασίας.
Τέλος, όσον αφορά στην εξαγγελθείσα δυνατότητα υποβολής 
αίτησης - ένστασης στα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό 
σημείωμα σύνταξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΕΦΚΑ από 15-10-2019, σας ενημερώνουμε ότι όταν θα αναρτη-
θεί σχετική πλατφόρμα θα σας ενημερώσουμε για τις ενδεδειγ-
μένες ενέργειες για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
μας (απαραίτητες επιφυλάξεις που πρέπει να  διατηρήσουμε, 
δικονομικές δυνατότητες και προθεσμίες, περιεχόμενο κ.ά.).

Κατόπιν των ανωτέρω ο Σύλλογός μας θα αποστείλει και 
νέα  εξώδικη διαμαρτυρία  προς τον αρμόδιο Υπουργό σε 
συνέχεια των από 5-3-2019 και 13-6-2019 επιστολών μας, 
ζητώντας άμεση συνάντηση μαζί του εμμένοντας στην ανά-
γκη έκδοσης τροποποιητικών συνταξιοδοτικών αποφάσε-
ων και τονίζοντας παράλληλα το παράνομο του επανυπο-
λογισμού για τους λόγους που έχουν αναλυτικά εκτεθεί 
στις σχετικές αιτήσεις Ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου Επικρατείας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση των 
θεμάτων που τίθενται από την ανάρτηση των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων Ιανουαρίου 2019 και για κάθε νεότερο θα σας ενη-
μερώνουμε άμεσα.
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Νομοθεσίας για την επικουρική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων στη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών για συμπλη-
ρωματικές παροχές», δημοσιεύθηκε στην «Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου», τόμος 78/2019, τεύχος 2, σελ. 171 επ. 

Οι εσφαλμένες κρίσεις της απόφασης του Εφετείου εντοπίζονται και σχολιάζονται ενδελεχώς στη γνωμοδότηση του καθηγητή 
Άγγελου Στεργίου και αναλύονται στα κάτωθι κεφάλαια της γνωμοδότησης: 
Ι. Ανάληψη από την Τράπεζα της υποχρέωσης διασφάλισης του επιπέδου παροχών που προβλέπονταν από τον Κα-

νονισμό Συντάξεων και Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού  (σελ. 290-296).
ΙΙ. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως στο ΕΤΑΤ δεν επέφε-

ρε κατάργηση ή αλλοίωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας από τη Σύμβαση του 1981 (σελ. 296-303).
III. Η αποδέσμευση της Τράπεζας, λόγω υπαγωγής των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ, θα ήταν αντί-

θετη στο άρθρο 1 του Π.Π.Π. της Ευρωπαϊκής Σύμβασης  Για Τα Δικαιώματα Του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). (σελ. 303-306).
ΙV. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ στο ΕΤΑΤ και οι μετέπειτα νομοθετικές περικοπές των 

επικουρικών συντάξεων δεν ήραν αλλά, αντίθετα, ενεργοποίησαν τη συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυ-
ψη της διαφοράς. (σελ. 306-307).

V. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης δεν μπορούν να θίξουν γεγενημένες ήδη αξιώσεις (σελ.307-309).

Κρίσιμη εξάλλου ανάλυση των νομικών ζητημάτων που τίθενται στην ένδικη υπόθεση περιέχεται και στο σχόλιο της 
δικηγόρου και ΔΝ, Όλγας Αγγελοπούλου επί της αποφάσεως ΜΠρΑθ 873/2018, η οποία έκρινε παρόμοια σε αγωγή 
άλλων συναδέλφων μας, με το ίδιο αίτημα, βασιζόμενη επίσης στην κρίσιμη Σύμβαση της 28-7-1981.
Καταδεικνύεται επομένως και από την ανωτέρω γνωμοδότηση καθώς και από το νομικό σχόλιο το δομικό σφάλμα της πρωτό-
δικης απόφασης, η οποία παραγνώρισε την ιδιαιτερότητα της κρίσιμης Σύμβασης της 28-7-1981, με την οποία θεμελιώθηκαν 
ενοχικές αξιώσεις υπέρ ημών, ως τρίτων. 
Οι αξιώσεις μας αυτές, ήταν επιπρόσθετες των βασικών συνταξιοδοτικής φύσης αξιώσεών μας και συμπληρωματικές προς αυ-
τές, αποτελούσαν αντάλλαγμα της εργασίας μας, η Τράπεζα έλαβε γι’ αυτές σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα (την περιουσία του 
Ταμείου) και βάσει ειδικής πρόβλεψης γεννούνται και ενεργοποιούνται – και σε καμία περίπτωση δεν καταλύονται ή αποσβέννυ-
νται – με την ένταξή μας σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα επικουρικής σύνταξης και την κατάργηση της συνταξιοδοτικής λειτουρ-
γίας του Ταμείου. Σκοπός της σύμβασης του 1981 δεν ήταν να καλύψει του ασφαλισμένους του ΤΑΠΤΠ από συγκεκριμένους 
κινδύνους, αλλά αντίθετα να διασφαλίσει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες οι ασφαλισμένοι του 
ΤΑΠΤΠ και εργαζόμενοι της Τράπεζας  θα λάμβαναν πάντοτε τα συγκεκριμένα ποσά που προκύπτουν με μαθηματικούς υπολο-
γισμούς από την εφαρμογή του Κανονισμού Παροχών του ΤΑΠΤΠ.
Πιστεύουμε ότι το Εφετείο με την απόφασή του  θα εξετάσει  τους ισχυρισμούς μας και θα λάβει υπόψη όλα τα ανωτέρω 
έγγραφα, ένορκες βεβαιώσεις και γνωμοδοτήσεις και θα μας δικαιώσει, κρίνοντας ότι η σύμβαση του 1981 δεσμεύει την 
Τράπεζα.

συνέχεια από τη σελίδα 1

Μετά από  20 και πλέον μήνες από τη συζήτηση της αγωγής 
108 συναδέλφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους που πηγάζουν από τη σύμβαση του 

1981 (ημερομηνία συζήτησης αγωγής 25-10-2017) εκδόθηκε η υπ΄α-
ριθμ. 978/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η 
οποία απέρριψε την αγωγή των συναδέλφων με το αιτιολογικό ότι η 
νομοθετική ρύθμιση του ν.3620/2017 επέδρασε καταλυτικά στην σύμ-
βαση του 1981 καταργώντας τους όρους V1 και V2  της σύμβασης 
του 1981 με τους οποίους η Τράπεζα είχε δεσμευθεί να καλύπτει στο 
διηνεκές την διαφορά μεταξύ της καθοριζόμενης από τον ενιαίο φορέα 
ασφάλισης μηνιαίας σύνταξης και της εκάστοτε καθοριζόμενης από το 
καταστατικό και τον κανονισμό συντάξεων και παροχών του ΤΑΠΤΠ.

Δυστυχώς η απόφαση δεν απάντησε ειδικά στους ισχυρισμούς μας 
για την ιδιαίτερη φύση της σύμβασης του 1981, που είχαν στηριχθεί 
και στις γνωμοδοτήσεις των καθηγητών Αγγ. Στεργίου και Δ. Ζερδελή 
και της δικηγόρου και Δρ. Νομικής Όλγας Αγγελοπούλου.

Συνάδελφοι, 
Η Σύμβαση του 1981 δεν καταργήθηκε και δε θα μπορούσε να 

καταργηθεί από το άρθρο 10 του ν. 3620/07. 
Ο αγώνας μας για να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις της συνεχίζεται. 
Η υπόθεση όπως σας έχουμε ενημερώσει έχει οδηγηθεί ενώπι-

ον του Εφετείου και αναμένουμε εντός του έτους 2019 την τελε-
σίδικη απόφαση πιστεύοντας ακράδαντα στην τελική δικαίωσή 
μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 978/2019 – ΣΥΜβΑΣΗ 1981
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

12 νέα μέλη 
προστέθηκαν 

στο δυναμολόγιο 
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

1. ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ)

2. ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ)

3. ΔΑΥΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

(ΑΘΗΝΑ)
6. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

(ΧΑΛΚΙΔΑ)
7. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΟΡΣΑΛΙΑ (ΧΑΛ-

ΚΙΔΑ)
8. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΑΘΗΝΑ)
9. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ 
(ΑΘΗΝΑ)

10.ΚΛΑΨΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
(ΑΘΗΝΑ)
11.ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 

(ΑΘΗΝΑ)
12.ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(ΑΘΗΝΑ)
13.ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

(ΑΘΗΝΑ)
14.ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 (ΑΘΗΝΑ)
15.ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
16.ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(ΘΕΡΜΗ)
17.ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΠΑΤΡΑ)
18.ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

(ΑΘΗΝΑ)
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Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας, θέλοντας να κάνει πολιτιστικό άνοιγμα, παρόλα 
τα προβλήματα που μας δημιούργησαν τα σκληρά οικονομικά 
μέτρα και μας επέβαλαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, 
συγκρότησε σαν πρώτο βήμα καλλιτεχνική κομπανία με τους 
παρακάτω συναδέλφους:
1. Διαβολίτσης Αναστάσιος (μπουζούκι)
2. Κορδάκης Γιάννης (τουμπερλέκι)

3. Κουτσόπουλος Θεόδωρoς (τραγούδι)
4. Λυμπέρης Κώστας (ακορντεόν)
5. Μιχαηλίδης Χρυσόστομος (ζουρά)
6. Σπανομάρκος Αργύρης (κιθάρα)
Όποιος συνάδελφος θέλει να βοηθήσει σ’ αυτήν την προσπάθεια 
και παίζει κάποιο μουσικό όργανο ή επιθυμεί να συμμετέχει στην 
Πολιτιστική Επιτροπή που δημιουργήθηκε, να επικοινωνήσει με 
τον συνάδελφο Βασίλη Νικολάου.

Οι Νομικοί μας Σύμβουλοι έχουν επεξεργαστεί τη νομική βάση 
της αγωγής για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι θέλουν να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, που πηγάζουν από τη σύμ-
βαση του 1981 και έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα με 
προγράμματα εθελουσίων εξόδων από τα έτη του 2014 και 
μετά. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η νομική θεμελίωση της 
αγωγής θέλει ειδικό χειρισμό, λόγω των ευρύτατων και γενι-
κών παραιτήσεων που έχουν υπογράψει οι συνάδελφοι, από 

οποιαδήποτε απαίτηση – αξίωσή τους κατά της ALPHA BANK. 
Το Δεκέμβριο  του 2019 θα κατατεθούν οι σχετικές αγωγές. 
Πριν την κατάθεση της αγωγής, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι θα 
επικοινωνήσουν με όσους συναδέλφους έχουν προσκομίσει 
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για τις απαραί-
τητες διευκρινίσεις. Και όσοι άλλοι επιθυμούν, θα επικοινω-
νήσουν με τα γραφεία του Συλλόγου για να τους δώσουμε τα 
σχετικά έγγραφα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Σύμβαση 1981 – Εθελούσιοι

ΕΚΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ

Την Παρασκευή 27.9.2019 οι μηχανογράφοι της εταιρίας UNISYSTEM μαζί με τον εκπρόσωπο του τ. ΤΑΠΤΠ κ. Σπυρόπου-
λο και τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες ενέργειες στο μηχανογραφικό σύστημα –λογισμι-
κό του ΕΦΚΑ προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των συναδέλφων μας δικαιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής οι 

οποίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν καταστεί δικαιούχοι αυτής εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχαν λάβει τη σύνταξή τους 
λόγω της παρελκυστικής τακτικής της προηγούμενης Διευθύντριας Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ. 

Είχε προηγηθεί αγώνας δρόμου του Προεδρείου του Συλλόγου μας για την υπογραφή της απαραίτητης, όπως αποδείχθηκε, 
σύμβασης μεταξύ του ΕΦΚΑ και της εταιρίας UNISYSTEM για την τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης καταβολής της προσυ-
νταξιοδοτικής παροχής των συναδέλφων μας του τ.ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ, την άμεση προσκόμιση από την εταιρία UNISYSTEM των 
απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή 
των συντάξεων και των αναδρομικών με τη σύνταξη του Νοεμβρίου, γεγονός που θα συνέβαινε μόνο αν οι σχετικές 
καταχωρήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα ελάμβαναν χώρα μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2019. Τελικά, με τη συμβολή και 
της Διευθύντριας Προμηθειών κας Γεωργάντζα, των συναδέλφων της κκ Γωγόλου και Ανουσάκη, αλλά κυρίως της Διεύθυντριας 
Προυνταξιοδοτικών Παροχών κας Φουρνάρου σήμερα ενημερωθήκαμε ότι δρομολογήθηκε, με τη συνεργασία του κ. Σπυρό-
πουλου, η άμεση καταβολή των συντάξεων των συναδέλφων.

Οι προσπάθειές μας για πλήρη αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών παροχών που δικαιούμαστε δεν τελείωσε εδώ! 
Αναμένουμε την έκδοση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, την ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων 
κύριας σύνταξης, την εκδίκαση της πιλοτικής δίκης για την παράνομη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης των προ-
συνταξιοδοτικών παροχών μας και φυσικά την απόφαση επί της έφεσής μας για τα δικαιώματά μας που πηγάζουν από 
τη σύμβαση του 1981.

Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας προς κάθε κατεύθυνση για αποκατάσταση των συντάξεών μας και 
είμαστε βέβαιοι ότι με τη συμμετοχή σας θα τα καταφέρουμε.


