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Του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK

ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3606071, 210 3604327, FAX: 210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr
Έτος 10ο Αρ. Φύλλου 44, facebook.com/ssalphaBank
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ… ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
135 χρόνια από την εξέγερση των
εργατών στο Σικάγο τον Μάη 1886.
Τα αιτήματά τους πιο επίκαιρα από
ποτέ.
ΟΧΙ στην κατάργηση του 8ώρου
και στις διατάξεις για 10ωρη δουλειά.
ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
ΟΧΙ στην κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης.
Να δοθούν όλα τα αναδρομικά (κύριες, επικουρικές, δώρα) σε
όλους, χωρίς προαπαιτούμενα.
Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο
έκτρωμα για τα εργασιακά.
Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση
όλων των αντιασφαλιστικών μέτρων
και παλεύουμε με κάθε μέσο συνδικαλιστικό και νομικό για την αποκατάσταση των συντάξεων.

ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ - ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ)
Με την πρόσφατη υπ΄αριθμ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η ΕΑΣ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι αντισυνταγματική μετά την ένταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ (ν.4387/2016). Ειδικότερα
κρίθηκε ότι δεν τεκμηριώνεται, ως στοιχείο της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η προσφορότητα της επιβολής της ΕΑΣ
ως προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου τόσο στη βάση υπολογισμού όσο και στην κλιμάκωσή της. Είχε προηγηθεί η υπ΄αριθμ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία είχε
κρίνει για τους συνταξιούχους του Δημοσίου αντισυνταγματική
την ΕΑΣ και για το πριν την 12.5.2016 διάστημα. Υπενθυμίζουμε
ότι για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα για το χρονικό
διάστημα μέχρι 12.5.2016, το ΣτΕ με τις υπ΄αριθμ.2287/2015 και
2288/2015 αποφάσεις του έχει κρίνει την ΕΑΣ συνταγματική.
Η νέα απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά το γεγονός ότι από αυτήν μπορούν να αντληθούν επιχειρήματα
υπέρ της αντισυνταγματικότητας της ΕΑΣ και για τους συνταξιούχους
του ιδιωτικού τομέα- για το μετά την ένταξη τους στον ΕΦΚΑ διάστημα- αφορά αποκλειστικώς τους συνταξιούχους του δημοσίου καθώς ρητά επισημαίνεται στην απόφαση ότι οι συνταξιούχοι του δημοσίου εντάσσονται σε ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς που συνιστά
άμεση συνέπεια του ειδικού υπηρεσιακού τους καθεστώτος.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι στις αγωγές που επεξεργάζονται για 700 και πλέον μέλη μας οι νομικοί σύμβουλοί του Συλλόγου σχετικά με το παράνομο και αντισυνταγματικό επανυπολογισμό με ποσοστό 1,75% (άρθρο 73Α του
ν.4387/2016) των προσυνταξιοδοτικών παροχών μας κατά
παράβαση του κανονισμού παροχών του τ.ΤΑΠΤΠ, θα ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ στις επανυπολογισμένες προσυνταξιοδοτικές
παροχές, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ αλλά ΕΙΣΗΧΘΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ για πρώτη φορά με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, επιτείνοντας έτι περαιτέρω το παράνομο του επανυπολογισμού της προσυνταξιοδοτικής παροχής.
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ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παρ.4

Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.,
για την αναπλήρωση στο αξίωμα του ΤΑΜΙΑ του Δ.Σ.
μετά την παραίτηση του ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
αναδείχθηκε στην θέση του Ταμία ο ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος

μετά την παραίτηση
της Περιφερειακής Συμβούλου Ν. ΕΛΛΑΔOΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑΣ ΑΝΑΡΓΎΡΟΥ στην θέση της,
ο ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΦΤΆΚΛΑΣ ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΚΟΥΦΑ 75 - 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (Ν.4051/2012, Ν.4093/2012) – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΓΩΓΕΣ 2018,2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2020)
Σε συνέχεια της από 23.11.2020 επιστολή μας, της οποίας λάβατε
γνώση με την από 27.11.2020 Ανακοίνωση του Συλλόγου, σχετικά με
την επιστροφή των μνημονιακών μειώσεων που αφορούν στην κύρια
σύνταξη σας, την πορεία των εκκρεμών αγωγών σας αλλά και την προσφυγή μας στο ΣτΕ προκειμένου να επιλυθεί και το θέμα της επιστροφής των μειώσεων του 11μήνου στις επικουρικές συντάξεις και στις
προσυνταξιοδοτικές σας παροχές, και φυσικά να σας καταβληθούν τα
επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας επανερχόμαστε και σας
ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Στις 15.1.2021, όπως αναμενόταν, έλαβε χώρα νέα πιλοτική δίκη
στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με στόχο την ακύρωση της υπουργικής απόφασης δυνάμει της οποίας, η Πολιτεία δεν κατέβαλε, ως όφειλε τα επιδόματα εορτών και αδείας αλλά και τις μειώσεις των Ν. 4051/2012
και Ν 4093/2012 και στις επικουρικές σας συντάξεις αλλά και στις
προσυνταξιοδοτικές παροχές (και συγκεκριμένα στο 50 % αυτής που
λογίζεται ως επικουρική σύνταξη).
Η σχετική απόφαση του ΣτΕ επί της παραπάνω δίκης που αναμένεται να εκδοθεί στο προσεχές διάστημα - θα καθορίσει αν η Πολιτεία θα προβεί άμεσα στην επιστροφή των ανωτέρω μειώσεων
χωρίς περαιτέρω δίκες.
Παράλληλα, όσοι από εσάς δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα,
μπορείτε να συνεχίζετε να μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο
email:gknafilip@gmail.com, Fax: 210-3615313 το ενημερωτικό
σημείωμα επιστροφής μειώσεων (αναδρομικών 11μήνου που ήδη

λάβατε από τον e ΕΦΚΑ) που έχει αναρτηθεί για έκαστο από εσάς στο
site του e- ΕΦΚΑ.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή της αμοιβής του
γραφείου μας, οι αριθμοί λογαριασμού της Τράπεζας ΑLPHA BANK
στους οποίους μπορείτε να καταβάλετε την αμοιβή ύψους 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
Σοφία Καπατσώρη για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος.
Απαραίτητο είναι να αναγραφεί στην αιτιολογία «ονοματεπώνυμο αμοιβή βάσει εργολαβικού».
Η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμη στα
γραφεία του Συλλόγου μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω
COVID-19.
Πρόθυμες για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Γεωργία Φιλιπποπούλου
Σοφία Καπατσώρη
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με την Διευθύντρια του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Α.
Ι. Διακοπή καταβολής της προσυνταξιοδοτικής παροχής για όσους
θεμελιώνουν δικαίωμα για κύρια σύνταξη (συμπλήρωση του 67ου έτους
της ηλικίας τους) ή θεμελιώνουν δικαίωμα κύριας σύνταξης με συμπλήρωση άλλων προϋποθέσεων όπως πχ. η κατηγορία των μητέρων με ανήλικο τέκνο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν.4798/2021,που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2021, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η καταβολή
προσωρινής σύνταξης σε όλους όσους υποβάλλουν αίτηση για κύρια σύνταξη, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επίσης με το άρθρο 34 του Ν.4778/2021 προβλέφθηκε η δυνατότητα λήψης προκαταβολής σύνταξης ύψους 384€, μετά την υποβολή της αίτησης για
κύρια σύνταξη και μέχρι να απονεμηθεί η παραπάνω προσωρινή σύνταξη.
Σε συνέχεια των ανωτέρω νομοθετικών παρεμβάσεων, όπως μας μετέφερε η Διευθύντρια κα Φουρνάρου, είναι επιβεβλημένο η Διεύθυνση να
προβαίνει από εδώ και στο εξής στην διακοπή της προσυνταξιοδοτικής
παροχής μετά την θεμελίωση δικαιώματος για κύρια σύνταξη, των συναδέλφων συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής, καθώς πλέον θα
τους χορηγείται υποχρεωτικά προσωρινή σύνταξη έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση κύριας σύνταξης τους. Η καταβολή της προσυνταξιοδοτικής
παροχής κατά τα ανωτέρω θα διακόπτεται από τον επόμενο μήνα εκείνου
μέσα στον οποίο συμπληρώθηκε το όριο ηλικίας για κύρια σύνταξη.
Συγκεκριμένα, η Διευθύντρια μας γνωστοποίησε ότι στο αμέσως επόμενο

διάστημα θα εισηγηθεί στο ΔΣ του e-ΕΦΚΑ την ανάκληση της υπ’ αριθμ.
90/2019 Απόφασης του, σύμφωνα με την οποία συνεχίζονταν η χορήγηση
στους ασφαλισμένους του τ.ΕΤΑΤ του συνόλου της προσυνταξιοδοτικής παροχής μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης, ότε και γινόταν
ο λεγόμενος συσχετισμός των συντάξεων.
Ο Σύλλογος θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει έγκαιρα για
οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη καθώς και για την διαδικασία που το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών θα αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις συναδέλφων οι
οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν την προσυνταξιοδοτική παροχή, αν και έχουν
υποβάλλει αίτηση για κύρια σύνταξη. Σε κάθε περίπτωση έχουμε επισημάνει
στους αρμοδίους ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε τα μέλη μας να μην βρεθούν ξαφνικά χωρίς κανένα ποσό σύνταξης ούτε φυσικά να υποχρεώνονται σε
διπλή φορολόγηση εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης των αρμόδιων
Τμημάτων να προβαίνουν σε συσχετισμό των ποσών κύριας σύνταξης και της
προσυνταξιοδοτικής παροχής.
Β.
Σχετικά με το θέμα των ενστάσεων που έχουν υποβάλλει συνάδελφοι με
την συνδρομή του Συλλόγου α) για τον συνυπολογισμό στις συντάξιμες αποδοχές τους του ειδικού επιδόματος και του οικογενειακού επιδόματος ( στην περίπτωση και των χήρων και των διαζευγμένων) β) για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους εκτός Τράπεζας αλλά και γ) για την καταβολή του επιδόματος
συμπαράστασης σε όσους έχουν κάνει αιτήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, σας
ενημερώνουμε ότι ο αρμόδιος Υποδιοικητής του e- ΕΦΚΑ κ. Τσαγκαρόπουλος
μετατέθηκε στο τ.ΝΑΤ με αποτέλεσμα να πρέπει να αναμένουμε την τοποθέτηση
νέου αρμόδιου Υποδιοικητή προκειμένου να έχει νόμιμη συγκρότηση το Δ.Σ
του ΕΦΚΑ, στο οποίο θα παραπεμφθούν όλα τα ανωτέρω θέματα.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι συνάδελφοι που υποβάλουν αίτηση για Κύρια Σύνταξη πρέπει να καταβάλουν την μηνιαία συνδρομή (4,5€) υπέρ του Συλλόγου, γιατί με την
διακοπή της καταβολής της προσυνταξιοδοτικής παροχής δεν κρατείται συνδρομή.
(Λογ/σμος Συλλόγου : GR 740 140 1010 1010 02002 012444)
Σύμφωνα με το καταστατικό, τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν μπορούν να συμμετέχουν στις νομικές διεκδικήσεις (αγωγές) - εκδηλώσεις κ.τ.λ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Α. Μητέρες με ασφάλιση πριν την 1.1.1993 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαθέτουν από πραγματική εργασία 5.500 ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) με ανήλικο παιδί ως το 2010, πριν το Ν. 4336/2015 είχαν την δυνατότητα να
λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο 55ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη
κύρια σύνταξη στο 50ο.
Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το
έτος μέσα στο οποίο καθεμία συμπληρώνει την ηλικία των 55 ετών,
ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη στην ηλικία των
50 ετών (Πίνακας Νο 2).
Β. Ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που συμπληρώνουν τις 5.500
ημέρες ασφάλισης ( Η.Α.) το 2011 και έχουν και ανήλικο τέκνο, πριν το
Ν. 4336/2015 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο
57ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 52ο .

Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το
έτος μέσα στο οποίο καθεμία συμπληρώνει την ηλικία των 57 ετών,
ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη καθορίζεται
στην ηλικία των 52 ετών (Πίνακας Νο 2).
Γ. Ενώ αν συμπληρώνουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης ( Η.Α.) το
2012 και έχουν και ανήλικο τέκνο., πριν το Ν. 4336/2015 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο 60ο έτος της ηλικίας τους
και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 55ο.
Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το
έτος μέσα στο οποίο κάθεμία συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών,
ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη καθορίζεται από
το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 55 ετών
(Πίνακας 2).
Δ. Τέλος εφόσον οι ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικο τέκνο συγκεντρώνουν τις 5500 (Η.Α.) μέσα στο έτος 2013 και εξής θεμελιώνουν
δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης με την συμπλήρωση του 67ου έτους
της ηλικίας τους και μειωμένης κύριας σύνταξης με την συμπλήρωση του
62ου έτους της ηλικίας τους.
Όσες μητέρες με ανήλικα τέκνα έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να κάνουν αίτηση για κύρια σύνταξη και να
ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ.
ΕΦΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5, Τ.Κ 10431 - ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΨΗ: κ. ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ
Ε-MAIL ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: dioik.merimna.paroxon@efka.gov.gr

4

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αποχαιρετούμε τον Επίτιμο Πρόεδρο της Alpha Bank
Γιάννη Κωστόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή, έναν
ικανότατο τραπεζίτη και έναν
βαθιά καλλιεργημένο άνθρωπο.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στους οικείους
του.
Στην εξόδιο ακολουθία το
Δ.Σ. εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κ. ΜωραΪτη Ελένη και ο
Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Φορτούνας Αλέξανδρος

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103604327, 2103606071-72
FAX: 2103606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr
facebook.com/ssalphabank

26 νέα μέλη προστέθηκαν
στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
(ΑΘΗΝΑ) 80 ετών
2. ΦΙΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(ΑΘΗΝΑ) 66 ετών
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
(ΝΑΥΠΛΙΟ) 74 ετών
4. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΑΘΗΝΑ) 64 ετών
5. ΓΚΡΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(ΛΑΡΙΣΑ) 87 ετών
6. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΑΘΗΝΑ) 85 ετών
7. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ
(ΑΘΗΝΑ) 70 ετών
8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 60 ετών
9. ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΚΕΡΚΥΡΑ) 72 ετών
10. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 73 ετών
11. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΑΘΗΝΑ) 90 ετών
12. ΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΒΟΛΟ) 83 ετών
13. ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
(ΑΘΗΝΑ) 67 ετών

14. ΒΑΚΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
(ΑΘΗΝΑ) 92 ετών
15. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(ΑΘΗΝΑ) 88 ετών
16. ΤΖΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 65 ετών
17. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 78 ετών
18. ΣΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
(ΑΘΗΝΑ) 64 ετών
19. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 64 ετών
20. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΧΑΛΚΙΔΑ) 69 ετών
21. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΡΗΤΗ) 73 ετών
22. ΜΗΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΑΘΗΝΑ) 91 ετών
23. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΠΑΤΡΑ) 93 ετών
24. ΧΩΜΑΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΒΕΡΟΙΑ) 71 ετών
25. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 93 ετών
26. ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΕΡΕΤΡΙΑ-ΕΥΒΟΙΑ) 62 ετών

Στην μνήμη των συναδέλφων κατατέθηκε ποσό
στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

