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ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ – ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δέκα χρόνια οικονομική κρίση 

και λιτότητα.  Περικοπές στις συντά-
ξεις, στις κοινωνικές παροχές, στις 
παροχές υγείας. Και μας προέκυ-
ψε και η πανδημία του κορωνοιού.  
Νέες περικοπές τώρα, αυτή τη φορά 
στην ίδια μας την ζωή.  Περιορισμοί 
στην μετακίνηση, στις κοινωνικές 
επαφές.  Δυστυχώς το ξέσπασμα της 
φονικής πανδημίας δεν είναι μόνο 
ένας μεγάλος κίνδυνος για την ίδια 
μας την ζωή ( σχεδόν όλα τα μέλη 
του συλλόγου μας είμαστε στις ευπα-
θείς ομάδες ) αλλά και μία μεγάλη 
ευκαιρία για τους κυβερνώντες να 
περάσουν μέτρα και νομοθετήματα 
που ήθελαν από καιρό.  Με την λο-
γική του «τώρα που βρήκαμε παπά 
να θάψουμε το χωριό», όπως έκα-
ναν με δικαιολογία την οικονομική 
κρίση πορεύονται και στην υγειονο-
μική κρίση.  Με θύματα πάλι εμάς!  
Τον Ελληνικό λαό γενικότερα, τους 
συνταξιούχους ειδικότερα.  Βγά-
ζει μάτια το γεγονός ότι παρά την 
ύπαρξη απόφασης από το ΣΤΕ που 
μας δικαίωσε για τα αναδρομικά 
η κυβέρνηση δεν τα καταβάλει ως 
όφειλε, αλλά εν μέρει και με προϋ-
ποθέσεις.  Παρ’όλ’αυτά βρήκε 120 
εκ. Ευρώ για να ενισχύσει ιδιωτι-
κή αεροπορική εταιρία, στην οποία 
είχε πουλήσει την δημόσια Ολυ-
μπιακή για να μην την πληρώνου-
με!  Μέσα σε αυτό το περιβάλλον 
ο Σύλλογός μας, με όσες δυνάμεις 
διαθέτει, προσπαθεί και αγωνίζεται 
για το συμφέρον των μελών του.  
Δυστυχώς δεν μπορούμε όσο και να 
το θέλουμε να οργανώσουμε κάποια 
εκδρομή να κάνουμε μία εκδήλωση, 
δεν μπορούμε καν να μαζευτούμε 
στο χώρο στου Συλλόγου για να 
βρεθούμε από κοντά, να λειτουρ-
γήσει το πολιτιστικό μας στέκι με το 
μουσικό συγκρότημα.  Παλεύουμε 
όμως στα πλαίσια των δυνατοτή-
των μας να προστατεύσουμε τα δι-
καιώματά μας, να λύσουμε χρόνια 
προβλήματα ή έκτακτα θέματα που 
προκύπτουν για τα μέλη μας.  Και 
είμαστε εδώ, παρόντες στα γραφεία 
του Συλλόγου για να υπάρχει έστω 
και μία τηλεφωνική επικοινωνία 
για ενημέρωση, για όσο ακόμη κρα-
τήσει αυτή η δύσκολη και για την 
υγεία μας περίοδος. Ας είμαστε όλοι 
δυνατοί 

KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75 % ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΈΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ τ.ΤΑΠΤΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος μας με συνεχείς παραστάσεις του και υπομνήματα στους αρ-

μόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ανέδειξε από την πρώτη στιγμή την αντισυνταγματικότη-
τα των διατάξεων του ν. 4387/2016 και ζήτησε την άρση του παράνομου επανυπολογι-
σμού με ποσοστό 1,75% (άρθρο 73Α) των προσυνταξιοδοτικών μας παροχών και τον 
υπολογισμό τους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του άρθρου 29 του κανο-
νισμού παροχών του τ. ΤΑΠΤΠ προκειμένου να τηρηθούν μεταξύ άλλων και οι ουσιαστι-
κές και διαδικαστικές προϋποθέσεις που έθεσαν οι αποφάσεις 2199/2010 και 2200/2010 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και να διασφαλίζεται ένα επίπεδο 
διαβίωσης εγγύς του εργασιακού τους βίου, διασφάλιση η οποία έχει κατοχυρωθεί και με 
προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2287/2015, 2190/2010 ΟλΣτΕ)

Ειδικότερα σας παραπέμπουμε στις τελευταίες από 1.9.2020 και 6.9.2020 ανακοινώ-
σεις μας στις οποίες εμπεριέχονται οι επιστολές μας προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας 
στις οποίες αναλύουμε τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας,  όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας κατά της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Οικονομικών με την οποία περιορίστηκε η 
καταβολή των αναδρομικών μόνο στην κύρια σύνταξη και στις μειώσεις του 50% των συντάξεων προσυ-
νταξιοδοτικού καθεστώτος, προβλέποντας συγχρόνως ότι για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ασκήσει 
μέχρι 8-10-2020 σχετικές αγωγές αποσβέννυνται όλες οι λοιπές αξιώσεις τους παρεμβαίνοντας ανεπί-
τρεπτα σε γεννημένα  και κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων μελών μας.

Με την εμπεριστατωμένη αίτηση ακύρωσης ζητάμε την πιστή συμμόρφωση της Πολιτείας στις 
υπ΄αριθμ.2287/2015, 2288/2015 και 1439/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες έχει κρι-
θεί ότι οι διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες ως αντίθετες στο Σύνταγμα. Η αντίθεση αυτή 
αφορά στις περικοπές όχι μόνο των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων των επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέν-
νων και Πάσχα και των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Με την αίτηση ακύρωσης μας ζητάμε την πλήρη και άμεση ανόρθωση της ζημίας που υποστήκαμε από το σύνολο των αντισυνταγμα-
τικών περικοπών για όλους τους συνταξιούχους μέλη μας καθώς η μη επιστροφή του συνόλου των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων 
ποσών παραβιάζει μεταξύ άλλων βασικές συνταγματικές διατάξεις και αρχές αλλά κυρίως το δεδικασμένο των προαναφερόμενων αποφάσεων 
του ΣτΕ ενώ η παράνομη απόσβεση μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων στερεί το αναφαίρετο δικαίωμα του διοικούμενου να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη κατά παράβαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η δέσμευση της Πολιτείας ότι θα συμμορφωθεί στις αποφάσεις του ΣτΕ πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολό της χωρίς προϋποθέσεις 
και χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Αυτός ήταν εξάλλου και ο σκοπός των προηγούμενων πιλοτικών δικών (στις οποίες ο σύλ-
λογός μας είχε μετάσχει και δικαιωθεί) τις αποφάσεις των οποίων αρνείται σήμερα να υλοποιήσει η Πολιτεία στο σύνολό τους.

Η αίτηση ακύρωσής μας, θα συζητηθεί, εκτός απροόπτου τον Ιανουάριο του 2021 και η απόφαση θα εκδοθεί εντός του επόμενου έτους 
ευελπιστώντας να βάλει τέλος στην πενταετή ταλαιπωρία μας.

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ) – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΓΩΓΕΣ 2018, 2019 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2020)
Αγαπητοί συνάδελφοι,Σας διαβιβάζουμε το ενημερωτικό σημείωμα 

που μας απέστειλαν οι νομικοί μας σύμβουλοι για την πορεία των υπο-
θέσεων και τον τρόπο καταβολής της μέχρι σήμερα αμοιβής βάσει των 
εργολαβικών που έχετε υπογράψει.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΚΟΥΦΑ 75 - 106 80 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 23-11-2020
Προς
Δ.Σ Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK
ΘΕΜΑ: Μνημονιακές Κρατήσεις.
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε το έτος 2018, μέσω του δικηγορικού μας γραφείου, 

ασκήθηκαν για λογαριασμό των μελών του Συλλόγου ομαδικές αγωγές 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, διεκδικώντας τις μει-
ώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες, στις επικουρικές και στις συντάξεις 
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών 
Νόμων 4051/2012 και 4093/2012 καθώς και από την μη καταβολή των 
προβλεπόμενων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 

Τελικά και παρά το γεγονός ότι με την υπ΄αριθμ. 1439/2020 από-
φαση του ΣτΕ δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι για τον χρονικό 
διάστημα από 11.6.2015 – 12.5.2016 οι περικοπές των ν.4051/2012 
και 4093/2012 είναι μη νόμιμες και πρέπει να καταβληθούν στους συ-
νταξιούχους οι σχετικές μειώσεις και τα δώρα στο σύνολό τους τελικά 
καταβλήθηκαν μόνο οι μειώσεις των κύριων συντάξεων και οι μειώσεις 
των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος,  οι οποίες εφαρμόστη-
καν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής και 
το οποίο αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη.

Μετά και την ως άνω καταβολή όσα από τα μέλη σας έχουν προσφύγει 
δικαστικά για την διεκδίκηση των άνω μειώσεων θα συνεχιστεί η δικα-
στική διεκδίκηση των αξιώσεων τους και για το  έντοκο    του ποσού που 
τους καταβλήθηκε επί των κύριων συντάξεων και των συντάξεων προ-
συνταξοδοτικού καθεστώτος καθώς και για την καταβολή των μειώσεων 
στις επικουρικές συντάξεις, στις λοιπές μειώσεις των προσυνταξιοδοτικών 
παροχών και στα επιδόματα  εορτών και  αδείας του  11μήνου κύριων,  
επικουρικών και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ( 6/2015 
- 5/2016)

Για την αμεσότερη καταβολή των ως άνω ποσών ο Σύλλογος σας 
μας εξουσιοδότησε να ασκήσουμε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης η οποία εκδόθηκε 
κατ΄εφαρμογή των ν.4714/2020 και 4734/2020 και με την οποία, 
παρά το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 
αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ αλλά και της πρόσφατης υπ΄α-
ριθμ.1439/2020 απόφασης του ΣτΕ, η Πολιτεία παρανόμως κατέβα-
λε μόνο τις μειώσεις των αντισυνταγματικών νόμων επί των κύριων 

συντάξεων ενώ δεν κατέβαλε, ως όφειλε, τα επιδόματα εορτών και 
αδείας αλλά και τις μειώσεων των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 
στις επικουρικές συντάξεις και στο σύνολο των μειώσεων στην προ-
συνταξιοδοτική σας παροχή. Επιπλέον με την αίτηση ακύρωσης στο 
ΣτΕ επιδιώκεται να διαγνωσθεί η αντισυνταγματικότητα της διάτα-
ξης για την καταβολή των αναδρομικών, που προέβλεψε την από-
σβεση μη παραγεγραμμένων αξιώσεων, με την καταβολή του ποσού 
των αναδρομικών του 11μήνου, για εκείνους τους συνταξιούχους 
που δεν είχαν προσφύγει δικαστικά μέχρι την δημοσίευση των ως 
άνω νόμων.

Σε κάθε περίπτωση αμέσως μόλις προσδιορισθεί η υπόθεση εκάστου 
των συνταξιούχων μελών σας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (εκτιμάται εντός του 2021) θα σας ενημερώσουμε για τον ορι-
σμό της δικασίμου καθώς για τυχόν επιπρόσθετα απαραίτητα έγγραφα 
που θα χρειαστεί να προσκομιστούν. Στην παρούσα φάση τα μέλη σας 
θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail μας (gknafilip@gmail.com), 
Fax:2103615313 το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επιστροφής 
μειώσεων συντάξεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του e - 
ΕΦΚΑ, στο οποίο αποτυπώνεται η καταβολή των αναδρομικών για 
το 11μηνο που έχουν καταβληθεί στα μέλη σας που έχουν ασκήσει 
αγωγή, ώστε να προσκομιστεί στο δικαστήριο κατά την εκδίκαση της 
υπόθεσής σας. 

Τέλος, σε συνέχεια των ερωτημάτων σας, σας ενημερώνουμε ότι οι 
αριθμοί λογαριασμού της Τράπεζας ΑLPHA BANK στους οποίους μπο-
ρούν τα μέλη σας να καταβάλουν την αμοιβή του γραφείου μας (2%),  
σε συνέχεια της καταβολής του ποσού των μειώσεων του 11μήνου της 
κύριας σύνταξης και της προσυνταξιοδοτικής παροχής, σύμφωνα και με 
την παρ. 2α του μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού - εργολαβικού δίκης 
είναι:

 ΙΒΑN GR 4501401010 10100210 1743322 δικαιούχος Γεωργία 
Φιλιπποπούλου για τους συνταξιούχους κύριας σύνταξης (ΙΚΑ) και 

IBAN :  GR 660 140 8130 81300 210 1055 398 δικαιούχος Σο-
φία Καπατσώρη για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού κα-
θεστώτος. Απαραίτητο είναι να αναγραφεί στην αιτιολογία «ονοματε-
πώνυμο - αμοιβή βάσει εργολαβικού». Η σχετική απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμη στα γραφεία του Συλλόγου μετά την άρση 
των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19. Στα γραφεία του Συλλόγου 
έχουμε προωθήσει και τις αποδείξεις για την καταβολή των 15€ για την 
κατάθεση εκάστης αγωγής.

Φυσικά όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μεταβείτε στα γραφεία του 
Συλλόγου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε προκειμένου να σας την 
αποστείλουμε με τον προσφορότερο τρόπο.

Πρόθυμες για οποιαδήποτε διευκρίνιση
 Γεωργία Φιλιπποπούλου 
Σοφία Καπατσώρη
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ΣΥΜΒΑΣΗ 1981 - AΠΟΦΑΣΗ 1290/2020 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφαση 1290/2020 για την υπόθεση της διεκδίκησης 

των μειώσεων μας από την Τράπεζα Alpha Bank με βάση τη σύμβαση του 1981.
 Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή μας κατά της απόφασης 134/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Να 

θυμίσουμε ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχε απορρίψει την αγωγή μας για τις αξιώσεις μας 
κατά της Τράπεζας από τη σύμβαση του 1981 κρίνοντας ότι η σύμβαση του 1981 καταργήθηκε με το ν. 3620/2007 
και την ένταξή μας στο ΕΤΑΤ. 

Δυστυχώς το Εφετείο αντιμετώπισε την υπόθεση επιφανειακά και για ακόμη μια φορά δεν απαντήθηκαν ειδικά οι ισχυρισμοί μας για την ιδιαίτερη φύση 
της σύμβασης του 1981. 

Η κρίση του Εφετείου εμπεριέχει σειρά σφαλμάτων που θα προσβληθούν πλέον στον Άρειο Πάγο με αίτηση αναίρεσης που ήδη ετοιμάζουν οι 
δικηγόροι μας και θα εστιάσουν στα κάτωθι σημεία:

1. 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 καθώς οι αξιώσεις μας ήταν επιπρό-
σθετες των βασικών συνταξιοδοτικής φύσης αξιώσεών μας και συμπληρωματικές προς αυτές και αποτελούσαν αντάλλαγμα της εργασίας μας.

2. η Τράπεζα έχει ήδη λάβει γι’ αυτές σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα (την περιουσία του Ταμείου) και επομένως με την ένταξή μας σε δη-
μόσιο ασφαλιστικό φορέα επικουρικής σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν καταλύονται ή αποσβένυνται τα δικαιώματά μας.

3. το δικαίωμα για κάλυψη της διαφοράς από την Τράπεζα, που απέκτησε κάθε εργαζόμενος από τη Σύμβαση, καθώς και η αντίστοιχη υποχρέ-
ωση της Τράπεζας αποτέλεσαν και μέρος της ατομικής σύμβασης κάθε εργαζομένου, δεδομένου ότι η ατομική σύμβαση αποτέλεσε και την αιτία για 
την ανάληψη της δέσμευσης αυτής. Ο ως άνω μισθολογικός χαρακτήρας καθιστά ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε μονομερή ανατροπή της προσδοκίας 
ή του δικαιώματος από τον εργοδότη και τον νομοθέτη. 

Εξάλλου οι δικηγόροι μας έχουν καταθέσει και 2η έφεση (αφορά 159 μέλη μας) και επί της υπ΄αριθμ.873/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών η οποία θα προσδιορισθεί μετά την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Συνάδελφοι,
Ο αγώνας μας για να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της συνεχίζεται. Η υπόθεση θα κριθεί πλέον από τον Άρειο Πάγο. 
Η Σύμβαση του 1981 παραμένει ισχυρή και δεσμεύει την Τράπεζα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ακράδαντα στην τελική δικαίωσή μας.

KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75 % ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΈΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ τ.ΤΑΠΤΠ
υιοθετηθούν οι απόψεις μας.

Δυστυχώς και παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων ότι βλέπουν θετικά το θέμα μέχρι 
σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία νομοθετική πρωτοβουλία για τροποποίηση της σχετικής διάταξης και επαναφορά των πο-
σοστών αναπλήρωσης,  όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 29 του καταστατικού του τ.ΤΑΠΤΠ.

Για τους λόγους αυτούς όπως σας έχουμε ενημερώσει και με παλαιότερες ανακοινώσεις μας οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλό-
γου έχουν ήδη συντάξει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 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 καταβλη-
θείσες εισφορές, χαμηλό επίπεδο αναπλήρωσης εισοδήματος). Για την σύνταξη της νομικής βάσης της ως άνω αγωγής την 
αμοιβή θα την καταβάλλει ο Σύλλογός μας. Οι νομικοί ισχυρισμοί της ως άνω αγωγής θα αξιοποιηθούν και στο κείμενο 
της αγωγής όλων των συναδέλφων που θα ασκήσουν την σχετική αγωγή. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όσοι από εσάς επιθυμούν να ασκήσουν αγωγές για την διεκδίκηση των ποσών που δικαιούνται λόγω του παράνομου 

επανυπολογισμού με ποσοστό 1,75% της προσυνταξιοδοτικής τους παροχής παρακαλούμε όπως αποστείλουν μέχρι 22 Ια-
νουαρίου του 2021 στα γραφεία του Συλλόγου τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά.

1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη
2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
3. Aντίγραφο Συνταξιοδοτικής Απόφασης (για όσους έχετε λάβει προσυνταξιοδοτική παροχή από το ΕΤΑΤ από 1.1.2017 και 
εφεξής καθώς πριν δεν εκδίδονταν σχετικές αποφάσεις)
4. Για όσους έλαβαν προσυνταξιοδοτικό πριν την 12.5.2016 οποιοδήποτε μηνιαίο  εκκαθαριστικό σημείωμα πριν τον επανυ-
πολογισμό του ν.4387/2016.(πριν δηλαδή την 1.6.2016)
5. Ένα μηνιαίο εκκαθαριστικό για τα έτη 2016,  2017,2018,2019,2020 (αρχής γενομένης από το έτος από το οποίο έχετε 
συνταξιοδοτηθεί) 
6. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα).
7. Αντίγραφο του καταθετηρίου ποσού στην Τράπεζα
Τα έξοδα ύψους 30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την κατάθεση της αγωγής αλλά και για την παράσταση 

των δικηγόρων μέχρι και το Εφετείο θα καταβληθούν απευθείας στους λογαριασμούς των νομικών μας συμβούλων Αγ-
γελικής Καίσαρη και Γεωργίας Φιλιπποπούλου. Το ως άνω ποσό για την διευκόλυνση των νομικών μας συμβούλων τα μέλη 
μας που το επώνυμό τους αρχίζει από Α-Κ παρακαλούμε να κατατεθεί στο λογαριασμό της Α.Καίσαρη GR57 0140 1040 1040 
0200 2028 031 στην Alpha Bank με αιτιολογικό κατάθεσης «άσκηση αγωγής προσυνταξ. επαν/σμός» ενώ για όσους το επώνυμό 
τους αρχίζει από Λ-Ω παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο λογαριασμό της Γεωργίας Φιλιππο-
πούλου GR4501401010101002101743322 στην Alpha Bank με αιτιολογικό κατάθεσης «άσκη-
ση αγωγής προσυνταξ. επαν/σμός»
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103604327, 2103606071-72

FAX: 2103606347
E-MAIL: ssalpha@ssalpha.gr

www.ssalpha.gr
facebook.com/ssalphabank

25 νέα μέλη προστέθηκαν
στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

Συνάδελφοι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί από την πολιτεία αλλά και των ιδιαί-
τερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας σας ενημερώνουμε ότι όλες οι συνήθεις 
εκδηλώσεις (κοπή πίτας, εκδρομές, ενημερωτικές συγκεντρώσεις καθώς και το πολιτιστικό στέκι, κλπ) 
έχουν ανασταλεί. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22 - Τ.Κ. 54624
ΤΗΛ: 2310-280713 - FAX: 2310-280987
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 10:00π.μ. - 2:00 μ.μ. 
Λόγω του γενικού lockdown τα   Γραφεία του Συλλόγου 

μας (Κομνηνών 22) θα παραμείνουν κλειστά.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Περιφερειακή Σύμ-

βουλο Β. Ελλάδος κ. Μαχα Ελένη στα τηλ. 2310280713 – 
6977774823

1. ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΠΕΡΙΚ 
(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 73 ετών
2. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 84 ετών
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΠΑΤΡΑ) 79 ετών
4. ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΠΑΤΡΑ) 79 ετών
5. ΔΑΜΑΚΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
(ΚΙΛΚΙΣ) 
6. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 78 ετών
7. ΠΕΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΣΕΡΡΕΣ) 74 ετών

8. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 92 ετών
9. ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΚΑΒΑΛΑ) 80 ετών
10. ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 (ΑΘΗΝΑ) 88 ετών
11. ΚΑΜΦΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΞΑΝΘΗ) 72 ετών
12. ΚΟΥΚΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
(ΡΟΔΟΣ) 83 ετών
13. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
(ΑΘΗΝΑ) 95 ετών
14. ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 (ΑΘΗΝΑ) 58 ετών

15. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ 
(ΚΕΡΚΥΡΑ) 88 ετών
16. ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΩΣΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΛΕΣΙ) 72 ετών
17. ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 68 ετών
18. ΜΠΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) 
19. ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(ΠΤΟΛΑΙΜΑΪΔΑ) 67 ετών
20. ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 71 ετών

Κατατέθηκαν ποσά στην μνήμη των συναδέλφων στα παρακάτω ιδρύματα: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ “ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ “, TO ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛMAΤΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”


