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Του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3606071, 2103604327, FAX: 210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr
Έτος 10ο
Αρ. Φύλλου 41
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
η Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση του Συλλόγου μας στην
οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
Ισολογισμός διαχειριστικής περιόδου
1/1/2019-31/12/2019, και ο προυπολογισμός 2020.
Ορίσθηκε ημερομηνία αρχαιρεσιών η
16η Μαρτίου 2020 και εκλέχτηκε η παρακάτω Εφορευτική Επιτροπή: Σκούντζος Οδυσσέας, Πάντου Γιαννούλα,
Ιακωβίδης Αζαρίας και Αναπληρωματικοί Κορδάκης Ιωάννης, Κουντουρόγιαννη Ελένη.
Το VIDEO της συνέλευσης θα αναρτηθεί στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Συλλόγου
μας.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
(ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
Δημοσιεύθηκαν μετά από δύο χρόνια αναμονής τον Οκτώβριο του 2019 οι υπ΄αριθμ. 1889/2019, 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες ακυρώθηκαν και οι τρείς υπουργικές αποφάσεις του Ν.
Κατρούγκαλου. Όπως γνωρίζετε και ο Σύλλογός μας είχε προσφύγει μαζί με άλλα συνταξιουχικά σωματεία στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας της ακύρωση των ως άνω αποφάσεων επανυπολογισμού των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Τελικά, με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε:
Α. Ως προς τις κύριες συντάξεις:
Ι. Νόμιμος από 1.1.2019 ο Επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων
ΙΙ. Αντισυνταγματικά τα Ποσοστά Αναπλήρωσης με τα οποία επανυπολογίστηκαν οι κύριες συντάξεις
Β. Ως προς τις επικουρικές συντάξεις:
Αντισυνταγματικός ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων λόγω έλλειψης αναλογιστικής και ειδικά εμπεριστατωμένης
μελέτης που να αποδεικνύει ότι εξασφαλίζεται με τον νέο τρόπο υπολογισμού ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η περικοπή των επικουρικών μας συντάξεων, η οποία πολλές φορές ξεπερνάει και το 70%, παραβιάζει προδήλως την αρχή της αναλογικότητας πολύ περισσότερο όταν συνδέεται με το
ύψος του ποσού της κύριας σύνταξης καθώς για κάθε μια από τις ανωτέρω συντάξεις (κύριες και επικουρικές) έχουν καταβληθεί
υποχρεωτικώς από τους ασφαλισμένους αυτοτελείς εισφορές.
Μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων εισήχθη στο ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης αίτηση του ΕΦΚΑ για να
προσδιορισθεί στην ουσία αμετάκλητα το εύρος των αναδρομικών σχετικά με τις μνημονιακές κρατήσεις.

2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στις 10.1.2020 εκδικάσθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ η πιλοτική
δίκη για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων, στην οποία
άσκησε με χωριστό δικόγραφο παρέμβαση ο Σύλλογος μας.
Η πιλοτική δίκη θα κρίνει οριστικά για ποιό χρονικό διάστημα είναι
δυνατή η διεκδίκηση αναδρομικών που αφορούσαν τις περικοπές
των κύριων και επικουρικών συντάξεών μας και την κατάργηση
των επιδομάτων των δώρων και αδείας που επεβλήθησαν με τους
Ν. 4051/2012 και 4093/2012, αξιώσεις για τις οποίες έχουμε ασκήσει και σχετικές αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και
η εκδίκαση των οποίων έχει ανασταλεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της πιλοτικής δίκης. (60 Αγωγές 3.000 αιτήσεις με συμβολικό κόστος 15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η απόφαση αναμένεται εντός του 2020. Η κρίση του Συμβουλίου
της Επικρατείας θα αποτελέσει πρόκριμα και για τα αναδρομικά για
τον 11μηνο 7/2015 - 6/2016 των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Συνταξιούχοι
Προσυνταξιοδοτικού Καθεστώτος
Για τους συνταξιούχους μέλη μας που λαμβάνουν προσυνταξιοδοτικό συντάχθηκε και κατατέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών «πιλοτική» αγωγή με πρώτους ενάγοντες, μέλη μας που πληρούν τα πλέον πρόσφορα για την ευδοκίμηση της
αγωγής κριτήρια (ηλικία, σημαντική μείωση συντάξεων σε σχέση και με τις καταβληθείσες εισφορές, χαμηλό επίπεδο αναπλήρωσης εισοδήματος) με αίτημα την αναγνώριση του παράνομου επανυπολογισμού των συντάξεων με ποσοστό μόνο 1,75% και
καταβολή των αναλογούντων αναδρομικών.
Στην αγωγή αυτή επισημαίνουμε κυρίως:
- την παράνομη ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ με δεδομένο ότι το ΕΤΑΤ συστάθηκε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης ειδικής
αποστολής ήτοι φορέας εξασφάλισης κεκτημένων δικαιωμάτων των υπαχθέντων σε αυτό τραπεζοϋπαλλήλων και συνταξιούχων
- την αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 73 Α του Ν.4387/2016 επανυπολογισμού με ποσοστό 1,75 αντί μεσοσταθμικά 3,33 % σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ
- την μη τήρηση του ουσιαστικού δεδικασμένου των σημαντικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 2199/2010 και 2200/2010
για τη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ
- την Αστική ευθύνη του Κράτους, το οποίο δε μερίμνησε για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΤΑΤ, ώστε να μπορεί να χορηγεί τις παροχές στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του σύμφωνα με το καταστατικό του τ.ΤΑΠΤΠ. Ο Σύλλογός μας έχει
ζητήσει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας ώστε στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου του να ληφθούν υπόψη οι καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΑΠΤΠ, οι υψηλές εισφορές που έχουμε καταβάλει επί του συνόλου των αποδοχών μας, προκειμένου
οι επικουρικές μας συντάξεις αλλά και οι συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος να διασφαλίζουν ένα επίπεδο διαβίωσης
εγγύς του εργασιακού μας βίου, διασφάλιση η οποία είχε κατοχυρωθεί και με προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ.

EΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Μετά από αγώνα δρόμου των εκπροσώπων του Συλλόγου μας που με συνεχείς παραστάσεις, υπομνήματα και έντονες διαμαρτυρίες
στους Υπουργούς Εργασίας, στους Διοικητές και Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ, στη Διευθύντρια του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών
Παροχών του ΕΦΚΑ, στην Διευθύντρια Προμηθειών της Γενικής του ΕΦΚΑ, στον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στους εκπροσώπους της Unisystem καταφέραμε να υπερκεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα, η
πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και σε λιγότερο από 5 μήνες και ενώ μεσολάβησαν οι εθνικές εκλογές και αλλαγή του Κυβερνητικού
σχήματος να πετύχουμε την έκδοση υπουργικών και διοικητικών αποφάσεων για τις οποίες σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτείτο
ένα και πλέον έτος ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, να καταβληθούν οι συντάξεις και να
γίνει και η επεξεργασία των μεταβολών των συντάξεων, απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου και την μετάπτωση
στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ.
Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών μας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης με την UNISYSTEM καταβλήθηκαν οι εκκρεμούσες συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος (πάνω απο 180).

ΣΥΜΒΑΣΗ 1981
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ΕΦΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

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 Εφετείου εκτός από τις ένορκες βεβαιώσεις, τα σημαντικά έγγραφα και
οικονομικά στοιχεία προσκομίσαμε στο Εφετείο και πρόσφατη
νομική αρθρογραφία σε έγκυρα περιοδικά του Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου.
Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι η Γνωμοδότηση του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελου Στεργίου με τίτλο
«Ανάληψη από τον εργοδότη της υποχρέωσης προς κάλυψη
εις το διηνεκές της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ και
των παροχών του Καταστατικού 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 Νομοθεσίας για την
επικουρική ασφάλιση των τραπεζοϋπάλληλων στη δυνατότητα
σύναψης συμφωνιών για συμπληρωματικές παροχές» δημοσιεύθηκε στην «Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου», τόμος 78/2019,
τεύχος 2, σελ. 171 επ.
Οι εσφαλμένες κρίσεις της απόφασης του Πρωτοδικείου 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 Κανονισμό
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 επέφερε 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 αντίθετη στο
άρθρο 1 του Π.Π.Π. της 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 κάλυψη 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 287-1981.
Καταδεικνύεται, επομένως, και από την ανωτέρω γνωμοδότηση καθώς και από το νομικό σχόλιο το δομικό σφάλμα της πρωτόδικης 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
αυτές, 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 αποσβένυνται – με την ένταξή μας σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα
επικουρικής σύνταξης και την κατάργηση της συνταξιοδοτικής λειτουργίας 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 υπολογισμούς 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.
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ΣΥΜΒΑΣΗ 1981
ΕΘΕΛΟΥΣΙΟΙ

Κατατέθηκαν οι αγωγές για τους συναδέλφους που είχαν αποχωρήσει από την Τράπεζα με την εθελουσία 2014-2016 και είχαν καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

Επανυπολογισμός Κύριων Συντάξεων - Ενστάσεις κατά των ενημερωτικών σημειωμάτων
Για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων κύριας σύνταξης ο Σύλλογος κοινοποίησε τον Μάρτιο του 2019 εξώδικη
δήλωση καταγγέλλοντας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και ενημερωτικών
σημειωμάτων κύριας σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό από 1.1.2019 αυτών. Αμέσως δε μόλις αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τον Οκτώβριο του 2019 φόρμα για την υποβολή «ένστασης/ αίτησης θεραπείας», αναρτήσαμε το νομικό εκείνο κείμενο για να συμπεριλάβει στη φόρμα ο κάθε συνταξιούχος μέλος μας και να διατυπώσει τις σχετικές αντιρρήσεις του διασφαλίζοντας
συγχρόνως τα δικαιώματά του.

“13 Σύνταξη - Παροχή”
Αμέσως μόλις αντιληφθήκαμε ότι στο νομοσχέδιο για τη χορήγηση της «13 σύνταξης» αποκλείονταν αυθαίρετα οι συνταξιούχοι
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος καταθέσαμε επιστολή προς το υπουργείο και την τελευταία στιγμή προστέθηκε ειδική πρόβλεψη
και για τους προσυνταξιοδοτικούς. Δυστυχώς με το νέο νομοσχέδιο και αυτή η παροχή προς ΌΛΟΥΣ τους συνταξιούχους ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

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 ορισθεί, 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- προσυνταξιοδοτικού
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 μείωση 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 επανυπολογισμό 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 Σύλλογος μας με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ και άλλα συνταξιουχικά σωματεία.
Από 1.6.2016 οι συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος επαναυπολογίστηκαν αυθαίρετα με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75%
παρά τις αυξημένες εισφορές που καταβάλλαμε και οι εμείς ως ασφαλισμένοι και η Τράπεζα, για την συνέχιση χορήγησης των προσυνταξιοδοτικών από το ΕΤΑΤ (ΣτΕ 2199/2010).
Σημειώνουμε ότι όσον αφορά στις επικουρικές μας συντάξεις, τον αυθαίρετο τρόπο αναπροσαρμογής τους για τους συνταξιούχους 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.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019
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ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2019 ΗΤΑΝ 146.237€
Α) ΕΦΕΤΕΙΟ - ΣτΕ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ - ΕΞΩΔΙΚΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ.
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΟΛΕΙΣ.

Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ 10€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ 15€.
Γ) ΒΑΨΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΜΠΑΝΙΩΝ, ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
- ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΝΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.

Γενικά

Το Προεδρείο του Συλλόγου συναντήθηκε με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, τον Διευθυντή του Υπουργού κ. Δουφεξή, τους Διοικητές και τους Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ τόσο της σημερινής
όσο και της προηγούμενης Κυβέρνησης, στους οποίους εκθέσαμε και καταθέσαμε με εμπεριστατωμένα υπομνήματα στις
νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας.
Ακόμη είμαστε σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με την Διευθύντρια του ΕΦΚΑ- Τμήμα Προσυνταξιοδοτικού Καθεστώτος
και την υπεύθυνη για τους συνταξιούχους των ενταχθέντων ταμείων στο ΕΤΕΑΕΠ για την άμεση επίλυση ζητημάτων και
προβλημάτων που μας γνωστοποιούσαν οι συνάδελφοί μας.
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ /
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Αγωνιζόμαστε για την άρση των αδικιών που έγιναν εις βάρος μας τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης και απαιτούμε
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών
νόμων και αξιοπρεπείς συντάξεις.

Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται μια ενίσχυση του βαθμού
της ανταποδοτικότητας των κύριων συντάξεων μέσα από την
προσαρμογή - μικρή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης
(από 30-40 έτη ασφάλισης ενώ προβλέπεται μείωση των ποσοστών από 40 έτη και άνω), αναδρομική αύξηση από 1.10.2019
των επικουρικών συντάξεων, κυρίως όσων είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1300 ευρώ προκειμένου να εναρμονισθεί η νομοθεσία με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ακόμα με το νομοσχέδιο προβλέπεται η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του ΕΦΚΑ (κύριες συντάξεις) με το ΕΤΕΑΕΠ
(επικουρικές και εφάπαξ) με διατήρηση όμως της λογιστικής
αυτοτέλειας των επιμέρους κλάδων (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) με ταυτόχρονη ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων προκειμένου να
επιτευχθεί η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου μέχρι τον Ιούνιο του 2021 το 90%
των συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά.
Ακόμα καταργείται η 13η σύνταξη, η σύνταξη των απασχολούμενων συνταξιούχων θα μειώνεται κατά 30% αντί του 60% που
ισχύει μέχρι σήμερα αλλά στη μείωση αυτή πλέον εντάσσονται
και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίοι

εργάζονται σήμερα ή θα αναλάβουν εργασία στο μέλλον.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, όπως μας είχε ενημερώσει ο
κ. Δουφεξής Διευθυντής του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - και σας είχαμε ήδη πληροφορήσει με την από
30-12-2019 ανακοίνωσή μας, δε θα υπάρξουν στο υπό ψήφιση
νομοσχέδιο ειδικές διατάξεις για την αναπροσαρμογή και αποκατάσταση των συντάξεων των μελών μας προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος, αλλά μόνο τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου σχετικά με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με τις επιταγές των υπ΄
αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων του ΣτΕ.
Ο υπουργός, όμως, έχει δεσμευθεί ότι στο επόμενο νομοσχέδιο θα επιλυθούν αδικίες του παρελθόντος.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΔΡΑΜΑ 24/01/20

ΑΜΑΛΙΑ 15/01/2020

ΒΕΡΟΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ 7/02/20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/01/20

ΚΑΡΔΙΤΣΑ –ΤΡΙΚΑΛΑ 8/02/20

ΧΑΝΙΑ- ΡΕΘΥΜΝΟ 18/01/20

ΒΟΛΟΣ 8/02/20
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (Τσουρά)
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Κιθάρα)
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αρκοντεόν)
ΚΟΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τουμπερλέκι)
ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΗ, ΣΑΜΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΥ ΚΕΛΛΥ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΑ

Ο Σύλλογός μας, θέλοντας να κάνει πολιτιστικό άνοιγμα, παρ΄
όλα 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:

Οι εκδρομές
διοργανώνονται
από τον Σύλλογο
και το κόστος
βαρύνει τους
συμμετέχοντες

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Τα μέλη του Συλλόγου τον Ιανουάριο του 2020 ανέρχονταν σε 3.092,
ταμειακώς εντάξει 2.960. Την τριετία 2017-2020, νέες εγγραφές 234
επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στον Σύλλογο, χάσαμε όμως 127.

Κατατέθηκαν διάφορα ποσά στη μνήμη των θανόντων
Συναδέλφων στα παρακάτω ιδρύματα:
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» - ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣA
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟI» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. Τζιώτης Ευστράτιος (Αθήνα)
2. Λάλιζας Σταύρος (Σαλαμίνα)
3. Γκάσιος Χαράλαμπος (Ιωάννινα)
4. Κουκουλόπουλος Γεώργιος (Αθήνα)
5. Μόσχος Θεόδωρος (Πάτρα)
6. Απέσσος Στέφανος (Χίο)
7. Γούναρης Αντώνιος (Λάρισα)
8. Οικονόμου Βασίλειος

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
9 νέα μέλη
προστέθηκαν
στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103604327, 2103606071-72
FAX. 2103606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr

