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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.4 του καταστατικού του Συλλόγου 
μας και τον Νόμο μπορείτε να καταθέσετε αίτηση Υποψηφιό-
τητας για τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν το 2020. 
Για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
Οργάνων Διοίκησης, Περιφέρειας Ελέγχου και Εκπροσώπησης 
του Συλλόγου, καθώς και των Περιφερειακών Διευθυντών, των 
Επιτροπών και των Εκπροσώπων των Νομών.
Στις αρχαιρεσίες, θα εκλέξουμε έξι (6) Συμβούλους από την 
Αττική, έναν (1) Περιφερειακό Σύμβουλο από τη Βόρεια Ελ-
λάδα, έναν (1) από την Κεντρική Ελλάδα και έναν από τη 
Νότια Ελλάδα που θα συγκροτήσουν το νέο εννεαμελές (9) 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.
Με τα Περιφερειακά Ψηφοδέλτια θα εκλέξουμε Παννελαδικά 
τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τις Επιτροπές και τους Εκ-
προσώπους σε όλους τους Νομούς (εκτός Αττικής). 
Η θητεία των παραπάνω οργάνων θα είναι τριετής (2020-
2023)
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότη-
τας και να την αποστείλετε προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
με συστημένη επιστολή ή να την καταθέσετε αυτοπροσώ-
πως στα γραφεία του Συλλόγου, το αργότερο μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
Μετά τη λήψη των αιτήσεων υποψηφιοτήτων θα συνταχθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ο Προσωρινός Πίνακας Υποψηφιο-
τήτων, ο οποίος θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και 
θα συμπεριληφθεί στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη Γενική 
Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση θα καθορίσει την ημερομηνία των Εκλογών 
και θα εκλέξει την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια 
θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διά-
φορα αξιώματα, την κατάρτιση και επικύρωση του Οριστικού 
Πίνακα Υποψηφιοτήτων την Ανάρτησή του στα γραφεία του 
Συλλόγου και στην Εκτύπωση των ψηφοδελτίων.
Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα στις 
εκλογές του 2020 έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα 
μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2020 στο μητρώο του Συλλόγου 
ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη, ανάλογα με τον τόπο της μό-
νιμης διαμονής τους, εκτός των δικαιοδόχων (χήρες, χήροι, 
τέκνα).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ      
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 1285
               Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στο πλαίσιο των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία και τη σύσφιξη σχέσεων των 
μελών του, διοργανώνει για τα μέλη του Λεκανοπεδίου Αττικής, 
εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στις 15 Ια-
νουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο 
ΑΜΑΛΙΑ (Λ. Αμαλίας 10 Σύνταγμα).
Ο Σύλλογος θα προσφέρει δωρεάν αποκλειστικά και μόνο στα 
μέλη του, πέρα από το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την ορχήστρα 
του Συλλόγου μας, ατομικό πιάτο (κρουασάν με γαλοπούλα και τυρί 
έμενταλ, μοτσαρέλα με πέστο και ντομάτα σε μαύρο ψωμάκι, ρόστ 
μπηφ με απαλή μουστάρδα, παραδοσιακή σπανακόπιτα και μοσχαρί-
σιο μπιφτέκι σχάρας) ποικιλία από βουτήματα, καφέ φίλτρου/τσάι και 
βασιλόπιτα. 
Η συμμετοχή για μη μέλη, θα είναι 15€.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 10 Ιανουαρίου 2020, 
στα γραφεία του Συλλόγου μας (Δευτέρα έως Παρασκευή) καταβάλ-
λοντας το αντίστοιχο ποσό του μέλους της συντροφιάς σας και παρα-
λαμβάνοντας οπωσδήποτε την αντίστοιχη πρόσκληση.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον Καινούργιο Χρόνο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ   
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Αριθμ.Πρωτ.:1284
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ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Προς το 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ALPHA BANK 
  ΑΘΗΝΑ 

 
 
Κύριοι, 
 
 Με την παρούσα αίτησή μου,  ω ς  τ α κ τ ι κ ό  
μ έ λ ο ς ,   δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος στις 
Αρχαιρεσίες που θα προκηρυχθούν κατά την 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 2020 για τα 
παρακάτω όργανα του Συλλόγου μας σύμφωνα με το  
Άρθ. 18 παρ. 4 του καταστατικού. 

18 παρ.4 
 

 
 Α.( Για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου και 
       Εκπροσώπησης του Συλλόγου) 
 

1. Για μέλος του Δ.Σ.,  
ως Περιφερειακός Σύμβουλος της γεωγραφικής 
μου ζώνης 

 
2. Για την εκπροσώπηση στην ΟΣΤΟΕ 

 
3. Για την Ελεγκτική Επιτροπή 

 
 
Β - στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
(για την ανάδειξη των Περιφερειακών Οργάνων του Συλλόγου) 
 

1.       Για Περιφερειακός Διευθυντής της περιφέρειάς   
μου 

 
2.        Για Εκπρόσωπος του Νομού 

 
της μόνιμης διαμονής μου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 20 
του Καταστατικού. 

 
Ο/Η/ ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Συμπληρώνεται από τον Σύλλογο 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 2020 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………... 

………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ …………………………………… 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ/ΣΥΖΥΓΟΥ ……………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .………………… 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

Τ.Κ./ΠΟΛΗ ………………………………… 

ΝΟΜΟΣ ……………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ * ….……………… 
 

 
Πόλη …………………………………………….. 
 
Ημερομηνία …………..………………………….  

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(ΑΤΤΙΚΗ)

Προς το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

Με την παρούσα αίτησή μου, ω ς  τ α κ τ ι κ ό  
μ έ λ ο ς ,   δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος στις 
Αρχαιρεσίες που θα προκηρυχθούν κατά την 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 2020 για τα 
παρακάτω όργανα του Συλλόγου μας σύμφωνα με το 
αρθ.18 παρ.4 του καταστατικού.

Α.(Για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου και
Εκπροσωπησης του Συλλόγου)

1. Για μέλος του Δ.Σ.

2. Για την εκπροσώπηση στην ΟΣΤΟΕ

3. Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Ο/Η/ ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

* Συμπληρώνεται από τον Σύλλογο

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 2020

ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………...

……………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ……………………………………

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ/ΣΥΖΥΓΟΥ ………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .…………………

……………………………………………….

……………………………………………….

Τ.Κ./ΠΟΛΗ …………………………………

ΝΟΜΟΣ …………………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ  *…..………………

Πόλη ……………………………………………

Ημερομηνία …………..………………………..  

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου ή επικοινωνήστε με τον 
Σύλλογο για αποστολή των Αιτήσεων.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Alpha Bank εγγυάται την προστα-
σία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προ-
σώπων που συναλλάσσονται μαζί του, καθώς και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων που του γνωστοποιούν τα μέλη του 
είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στα γραφεία του. Το αρχείο 
προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκη-
ση των καταστατικών του σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς 
του, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις 
της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας (Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το 
Ν. 4624/2019) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Για τον λόγο αυτό ο Σύλλογος κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να 
παρέχει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, 
κοινοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων των μελών μας.

Ι. Για Ποιους Σκοπούς και Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε, και 
σε Ποιους τα Κοινοποιούμε - Ασφάλεια Προσωπικών Δε-
δομένων  

 Ο Σύλλογός μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσω-
πικού χαρακτήρα των συνταξιούχων εγγεγραμμένων μελών 
του, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών του αλλά και 
λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται. Ο 
καταστατικός σκοπός του Συλλόγου έγκειται στη μελέτη, προ-
στασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινω-
νικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, η κατοχύρωση και 
προώθηση των κατακτημένων δικαιωμάτων, η ανύψωση του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου και η ψυχαγωγία των μελών 
του Συλλόγου και των οικογενειών τους. 

 Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο 
για τη διαφύλαξη και προαγωγή των ως άνω συμφερόντων των 
μελών του και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρε-
ώσεών του, την τήρηση βιβλίων και μητρώου μελών του Συλ-
λόγου και όπου αλλού απαιτείται κατά την κείμενη Σωματειακή 
ή άλλη Νομοθεσία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και οι πληρο-
φορίες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη 
σχετικούς σκοπούς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο 
ή κατόπιν ρητής συναίνεσης των μελών μας. 

 Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, 
στην έδρα του Συλλόγου μας. Επίσης, ο Σύλλογος έχει λάβει 
όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με 
τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και Κανο-
νισμούς, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παράνομη 
πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπι-

κών δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνο-
μη καταστροφή ή απώλειά τους. Τα προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο 
χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας μετά 
την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα 
αρχεία του Συλλόγου, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. 

 Ο Σύλλογος μεριμνά ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας και αντίρ-
ρησης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα που τους αναγνωρίζει η κείμενη νομοθεσία.

 Για τον σκοπό αυτόν το υποκείμενο θα πρέπει να υποβάλλει αί-
τημα προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων APLHA BANK, τηλ 210-
3606071 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssalpha8@otenet.gr. 
Ο Σύλλογος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντα-
ποκριθεί εγγράφως στο αίτημα που υποβλήθηκε εντός προθε-
σμίας 30 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για την τυχόν καθυστέρηση 
απάντησης στο αίτημα. Ωστόσο, ο Σύλλογος υποχρεούται σε 
αυτήν την περίπτωση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος (30 
ήμερων) να ενημερώσει το υποκείμενο για την καθυστέρηση 
καθώς και για τους λόγους αυτής. Επίσης, το υποκείμενο έχει 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων, αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προ-
σωπικών Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονι-
στικό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. 

                            
ΙΙ. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων
 Ο ιστότοπος του Συλλόγου περιλαμβάνει συνδέσμους, οι 

οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστοτόπους τρίτων. Ο 
Σύλλογος δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων και δεν 
ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε 
περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Ο Σύλ-
λογος δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου 
που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι καθώς και για το 
περιεχόμενό τους.  

ΙΙΙ. Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου
 Ο Σύλλογος δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για λόγους 
συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για καταστατικούς 
σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
μελών του. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολι-
τικής θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Συλλόγου σε εμφανές 
σημείο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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 Προς
 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 κ. Ιωάννη Βρούτση 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5038/3899/5.11.2019 επιστολής μας για τον καθορισμό συνάντησης εκπροσώπων του Συλλόγου 

μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι μέλη μας- σχετικά με τις κύριες, 
επικουρικές συντάξεις τους αλλά και τις συντάξεις προσυνταξοδοτικού καθεστώτος - συνάντηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ορι-
σθεί, επανερχόμαστε με την παρούσα μας και αιτούμαστε εκ νέου να μας ορίσετε το συντομότερο δυνατόν συνάντηση με σκοπό να 
σας εκθέσουμε διεξοδικά τις θέσεις μας για την διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, λαμβανομένου 
υπόψη ότι: 

• Με τους Ν.3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4052/2012 και 4093/2012, οι συντάξεις μας κύριες – επικουρικές - προσυνταξιοδοτι-
κού καθεστώτος έχουν μειωθεί σημαντικά (βλ. ΣτΕ  2287/2015 και  επ).

• Από 1.1.2019 κατ’ εφαρμογή του Ν.4387/2016 οι κύριες συντάξεις μας επανυπολογίστηκαν αυθαίρετα και παράνομα χωρίς την 
έκδοση ουδεμίας τροποποιητικής συνταξιοδοτικής απόφασης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωσή τους. 

• Από 1.6.2016 οι επικουρικές μας συντάξεις επανυπολογίστηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά σε συνέχεια του αρ. 96 του Ν. 
4387/2016 με αποτέλεσμα να μειωθούν ακόμα και κατά 70% έναντι της σύνταξης που δικαιωθήκαμε κατά την αποχώρηση μας από 
την Τράπεζα, παρά τις υψηλές εισφορές που έχουμε αποδώσει διαχρονικά τόσο εμείς όσο και η Τράπεζα.

• Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ 1890/2019 και 1891/2019 που ακύρωσαν τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τον επανυπο-
λογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4387/2016. Ειδικότερα η υπ’ αριθμ. 1890/2019 απόφαση 
ΣτΕ εκδόθηκε σε συνέχεια Αίτησης Ακύρωσης που άσκησε ο Σύλλογός μας με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ και άλλα συνταξιουχικά 
σωματεία. 

• Από 1.6.2016 οι συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος επανυπολογίστηκαν αυθαίρετα με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% 
παρά τις αυξημένες εισφορές που καταβάλλαμε και οι εμείς ως ασφαλισμένοι και η Τράπεζα, για τη συνέχιση χορήγησης των προ-
συνταξιοδοτικών από το ΕΤΑΤ (ΣτΕ 2199/2010).

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά στις επικουρικές μας συντάξεις, τον αυθαίρετο τρόπο αναπροσαρμογής τους για τους συνταξιού-
χους προερχομένους από το ΤΑΠΤΠ και τις σημαντικές μειώσεις που έχουν υποστεί, τα καταδείξαμε και ενώπιον του Διοικητή του 
ΕΤΕΑΕΠ κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου και Υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Νικόλαο Παγώνη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί 
τους στις 3.12.2019 και στην οποία δεσμευτήκαν ότι θα σας ενημερώσουν πάραυτα και διεξοδικά για όλα τα φλέγοντα θέματα που 
απασχολούν τους συνταξιούχους μέλη μας και κυρίως για τη μεγάλη μείωση των επικουρικών μας συντάξεων, παρά τις αυξημένες 
εισφορές που έχουν καταβληθεί διαχρονικά, παραμέτρους που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας στο υπό διαμόρφωση ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο.

Αναμένοντας να ορίσετε άμεσα συνάντηση 

 Την Τρίτη 3.12.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προε-
δρείου του Συλλόγου μας και των Νομικών Συμβούλων μας κα 
Φιλιπποπούλου και κα Καπατσώρη με τον διοικητή του ΕΤΕΑ-
ΕΠ κ. Κωνσταντίνου και τον Υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Πα-
γώνη, προκειμένου να τους εκθέσουμε κατά κύριο λόγο το θέμα 
της σημαντικής μείωσης των επικουρικών μας συντάξεων αλλά 
και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο υπό 
διαμόρφωση ασφαλιστικό νομοσχέδιο προκειμένου να μην πα-
ραβιάζεται ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, 
οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας, αλλά και οι παλαιότε-
ρες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (Ολ.ΣτΕ 2199/2010, 2287/2015 επ.).
Στη συνάντηση αυτή τονίσαμε εμφατικά ότι οι επικουρικές συ-
ντάξεις μας έχουν μειωθεί παρά τον νόμο και τις υψηλές εισφο-
ρές που έχουμε αποδώσει.

Ειδικότερα σημειώσαμε ότι με τις διατάξεις των Ν.3986/2011, 
4024/2011, 4051/2012, 4052/2012 και 4093/2012 η καταβαλ-
λόμενη επικουρική σύνταξή μας μειώθηκε κατά μέσο όρο 40% 
κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων και διεθνών κανό-
νων δικαίου, ενώ από τον Ιούνιο του έτους 2016 και εφεξής 
οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις μας μειώθηκαν 
ακόμη περισσότερο του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 ακόμα και 
κατά 70% έναντι της σύνταξης που δικαιωθήκαμε κατά την απο-
χώρησή μας από την Τράπεζα. 

Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υπαγωγή μας 
στο ΕΤΑΤ κρίθηκε συνταγματική από το ΣτΕ (ΟλΣτΕ 2197/2010 

επ.) για τον λόγο ότι δε θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα των 
συνταξιούχων και των ασφαλισμένων του ΤΑΠΤΠ - μελών μας 
και διατηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής 
μας ακόμα και μετά την ένταξή μας στο ΕΤΑΤ, οδηγούν αβίαστα 
στο συμπέρασμα ότι οι επικουρικές μας συντάξεις έχουν μειω-
θεί παράνομα και αντισυνταγματικά. 

Από την πλευρά τους ο Διοικητής και Υποδιοικητής του ΕΤΕΑ-
ΕΠ αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων μας, καθώς και ότι 
η μείωση των επικουρικών μας συντάξεων είναι δυσανάλογη 
των εισφορών που έχουν καταβληθεί και δεσμεύθηκαν αφενός 
να μελετήσουν το θέμα και να προτείνουν λύσεις, αλλά κυρίως 
να ενημερώσουν για όλα τα ανωτέρω τον αρμόδιο Υπουργό και 
Υφυπουργό ενόψει της διαμόρφωσης του ασφαλιστικού νομο-
σχεδίου προκειμένου να αρθούν οι αδικίες εις βάρος των συ-
νταξιούχων προερχομένων από την ALPHA BANK.(Τ.Α.Π.Τ.Π.).

O Σύλλογός μας αντιλαμβανόμενος το επείγον της καταστάσε-
ως ήδη έχει καταθέσει αίτημα στον Υπουργό κο Βρούτση, ζητώ-
ντας του να οριστεί άμεσα συνάντηση εκπροσώπων του Συλλό-
γου με τον ίδιο, προκειμένου να του εκθέσουμε τόσο τα θέματα 
των επικουρικών μας συντάξεων όσο και των κύριων και των 
συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που έχουν μειωθεί 
σημαντικά ειδικά και μετά τον επανυπολογισμό τους, κατ΄εφαρ-
μογή του Ν.4387/2016.

Εφόσον οριστεί η συνάντηση με τον Υπουργό θα σας ενημερώ-
σουμε σχετικά, καθώς και για την εξέλιξή της.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ)
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

9 νέα μέλη 
προστέθηκαν 

στο δυναμολόγιο 
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

1. ΑΓΑΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΚΕΡΚΥΡΑ)

2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ    
(ΑΘΗΝΑ)

3. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ)

4. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ  
(ΑΘΗΝΑ)

5. ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΠΑΤΡΑ)

6. ΠΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(ΑΘΗΝΑ)

7. ΜΠΑΪΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ)

8. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

9. ΧΩΡΑΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(ΑΘΗΝΑ )

10. ΚΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ)
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Συλλόγου Συνταξιούχων Alpha Bank

Σας Εύχεται Καλά Χριστούγεννα & Καλή Χρονιά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ           Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά 24-12,31-12 και 02-01-2020.

Μια όμορφη βραδιά στο πολιτιστικό Στέκι του 
Συλλόγου μας, με την υπέροχη ορχήστρα μας!!!!!

Πολιτιστικό Στέκι 11 Δεκεμβρίου 2019


