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Προς
Κύριο Βασίλειο Ψάλτη
Διευθύνοντα Σύμβουλο 
ALPHA BANK

Kύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Διοίκηση της Τράπεζας προτίθεται 

εν μέσω της πανδημίας του COVID - 19 - που συνεχίζει να πλήττει σφο-
δρότατα και τη Χώρα μας - να διακόψει για τους τ. εργαζόμενους της, που 
έχουν συνταξιοδοτηθεί έως 31.12.2013, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο για την 
ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει συ-
νάψει με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, μια παροχή που παρέχεται για 30 και πλέ-
ον έτη χωρίς ουδέποτε η Τράπεζα να αμφισβητήσει την δέσμευσή της αυτή. 

Η κατάργηση του ως άνω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου θα είναι εξαιρετικά 
δυσμενής για τους συνταξιούχους, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τόσο πριν 
όσο κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα Δημόσια Νοσοκομεία - 
πολλά εκ των οποίων έχουν μετατραπεί και σε νοσοκομεία COVID- λόγω 
των μεγάλων ελλείψεων ιατρών και νοσηλευτών, αδυνατούν να εξυπηρε-
τήσουν άμεσα ακόμα και έκτακτα σοβαρά περιστατικά και χειρουργεία. 
Μάλιστα, η αναμονή μπορεί να φτάσει και το ένα έτος. 

Επομένως, η τυχόν λήψη μιας τέτοιας απόφασης και μάλιστα στην πα-
ρούσα συγκυρία θα ήταν πραγματικά αδικαιολόγητη, λαμβανομένου υπόψη 
και του γεγονότος ότι ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων είναι περι-
ορισμένος και δυστυχώς συνεχώς μειώνεται. Επίσης θα είναι αντιφατική 
με την προηγούμενη συμπεριφορά της ALPHA BANK, όπως αυτή έχει εκ-

φραστεί και στην υπ΄αριθμ.53/29.6.2020 εγκύκλιό της στην οποία αναφέ-
ρεται εμφατικά ότι οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 
καθιστούν το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας μια απαραίτη-
τη παροχή καθώς η Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προ-
στασία της υγείας.

Ειλικρινά δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως η ΑLPHA BANK που 
διατείνεται ότι στα πλαίσια της εταιρικής της κοινωνικής ευθύνης στηρίζει 
έμπρακτα την εθνική προσπάθεια έναντι του COVID 19, στηρίζει τις ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες και έχει εκπονήσει πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» θέλει να δείξει το σκληρό της πρόσωπο στους 
τ.εργαζόμενους της, που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυ-
ξη της Τράπεζας. 

Ούτε μπορούμε να πιστέψουμε ότι η τελευταία αύξηση του ανώτατου 
ορίου της νοσοκομειακής κάλυψης για τους εργαζομένους της Τράπεζας, 
θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση για τους συνταξιούχους μιας παροχής 
που συνιστά το ελάχιστο αντάλλαγμα της παρασχεθείσας εργασίας τους 
στην Τράπεζα.

Τέλος, σημειώνουμε, ότι πολλοί από τους δικαιούχους συνταξιούχους 
είναι σήμερα υπερήλικες, με συντάξεις εξαιρετικά μειωμένες και με προ-
βλήματα υγείας και για το λόγο αυτό έχουν περισσότερο από ποτέ την ανά-
γκη και την ασφάλεια της ως άνω νοσοκομειακής κάλυψης.

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Θεωρούμε ότι η διατήρηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου για την άμεση 

νοσοκομειακή φροντίδα των συνταξιούχων της Τράπεζας αποτελεί πρωτί-
στως ηθική υποχρέωση της Τράπεζας.

Είμαστε σίγουροι ότι το Δ.Σ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
δεν θα καταργήσει μια αναγκαία για τους δικαιούχους παροχή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΧΑ (Σελίδα 3)

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΧΑ

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  
ΤΩΝ   ΑΓΩΓΩΝ  ΜΑΣ  ΓΙΑ   ΤΙΣ  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,
Όπως  γνωρίζετε ήδη από το  έτος  2018 οι νομικοί μας 

σύμβουλοι με την συνδρομή του Συλλόγου προέβησαν  στην 
άσκηση  72 ομαδικών  αγωγών που  αφορούν σε περίπου 
2.000 μέλη μας, (3.000 αιτήσεις) συνταξιούχους κύριας-ε-
πικουρικής σύνταξης και σε δικαιούχους σύνταξης προσυ-
νταξιοδοτικού καθεστώτος, διεκδικώντας :  α) την επιστρο-
φή των μειώσεων των ν.4051/2012 και 4093/2012 που 
επιβλήθηκαν παρανόμως στις κύριες και στις επικουρικές 
συντάξεις και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώ-
τος και β) την καταβολή των προβλεπόμενων  επιδομάτων  
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Όπως μας ενημέρωσαν οι νομικοί μας σύμβουλοι προσ-
διορίστηκαν οι ημερομηνίες συζήτησης και  εκδίκασης 
των ως άνω αγωγών κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ .

Αναλυτικά οι ως άνω αγωγές μας θα συζητηθούν τις 
κάτωθι ημερομηνίες:

- 27/10/2021, 3 αγωγές - 15/11/2021, 1 αγωγή - 
10/12/2021, 2 αγωγές 

- 13/12/2021, 3 αγωγές - 14/1/2022, 1 αγωγή 
-19/1/2022,  16 αγωγές 

-14/2/2022,    3 αγωγές -15/2/2022,  22 αγωγές - 
18/2/2022, 10 αγωγές 

- 22/2/2022,   4 αγωγές -  8/3/2022,    2 αγωγές -  
2/5/2022, 1 αγωγή  και  10/5/2022,   4 αγωγές . 

Οι ως άνω αγωγές θα συζητηθούν σε διαφορετικά 
τμήματα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών . 

Ανάλογα με την  ημερομηνία  συζήτησης  της κάθε  
αγωγής,  οι συνάδελφοι που έχουν συμπεριληφθεί στις 
αγωγές αυτές θα  ενημερώνονται  από το Σύλλογο και 
τους νομικούς μας συμβούλους για την ημερομηνία συ-
ζήτησης της  υπόθεσης   τους, τυχόν επιπλέον έγγραφα 
που απαιτούνται αλλά και για την πορεία της υπόθεσης 
τους εν γένει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την υπ’ αριθμ.1439/2020 
απόφαση του ΣτΕ σας επεστράφησαν  για το χρονικό διά-

στημα από 11.6.2015 – 12.5.2016 μόνο τα ποσά των μει-
ώσεων των κύριων συντάξεων και των μειώσεων των 
συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυ-
νταξιοδοτικής παροχής (και το οποίο αντιστοιχεί στην κύρια 
σύνταξη).

Μετά την καταβολή των ως άνω ποσών, η διεκδί-
κησή μας αφορά πλέον το   έντοκο των ποσών που σας 
καταβλήθηκαν, την καταβολή των μειώσεων στις επι-
κουρικές  συντάξεις, των λοιπών μειώσεων των προσυ-
νταξιοδοτικών παροχών  καθώς και την καταβολή των 
επιδομάτων εορτών και   αδείας του   11μήνου           ( 
6/2015 - 5/2016) κύριων, επικουρικών και συντάξεων 
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Όσοι  από τα μέλη μας έχουν συμπεριληφθεί στις αγωγές 
και δεν έχουν αποστείλει  ακόμα στο e-mail της νομικού 
μας συμβούλου (gknafilip@gmail.com) το μηνιαίο ενη-
μερωτικό σημείωμα επιστροφής μειώσεων συντάξεων 
στο οποίο αποτυπώνεται η καταβολή των αναδρομικών 
των μνημονιακών περικοπών είναι απαραίτητο να το 
πράξουν ώστε να προσκομιστεί στο δικαστήριο κατά την 
εκδίκαση της υπόθεσής  τους.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω μηνιαίο ενημερωτικό 
σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του e - ΕΦΚΑ 
, www.efka.gov.gr –  πεδίο : Υπηρεσίες  για ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΥΣ -επιλογή : ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩ-
ΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ακολου-
θώντας τις σχετικές οδηγίες (για το σκοπό αυτό απαραίτητοι 
είναι οι κωδικοί  taxisnet, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ)

Ελπίζουμε φυσικά ότι η νέα πολυαναμενόμενη από-
φαση του  ΣτΕ (επί της πιλοτικής δίκης που συζητήθηκε 
τον Ιανουάριο του 2021) θα μας δικαιώσει για μια ακό-
μη φορά και η Πολιτεία θα καταβάλλει χωρίς να απαι-
τείται η συνέχιση των μακροχρόνιων δικαστικών αγώ-
νων, τόσο τις μειώσεις του 11μήνου στις  επικουρικές 
συντάξεις όσο και τα επιδόματα εορτών και αδείας για 
το ως άνω διάστημα.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσε-

ων για τα εισοδήματα του έτους 2020 ξεκίνησε στις 
27.5.2021 με καταληκτική ημερομηνία την 27/8/2021.

Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες όλων των συνταξιου-
χικών οργανώσεων για την εξεύρεση λύσεων , όπως επι-
βάλλουν οι  αρχές της ισονομίας, του δικαίου και της χρη-
στής Διοίκησης να μην φορολογηθούν με τους αυξημένους 
συντελεστές φορολόγησης τα κουτσουρεμένα αναδρομι-
κά της κύριας σύνταξης του εντεκαμήνου (Ιούνιος 2015 
- Μαϊος 2016)  που μας καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 
2020,   δυστυχώς με την υπ’ αριθμ. Α1035/2021 από-
φαση του διοικητή της ΑΑΔΕ οι συνταξιούχοι που εισέ-
πραξαν τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να υποβάλλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 
και 2016, προκειμένου τα ποσά των αναδρομικών να 
συμπεριληφθούν στα εισοδήματα των εν λόγω ετών 
και να επιβληθούν, μετά την νέα εκκαθάριση και τον 
συνυπολογισμό και των ανωτέρω ποσών ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως 
31.12.2021 και η υποβολή τους θα είναι δυνατή σύμφω-
να με πληροφορίες από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ειδι-
κότερα, στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα εκδώσουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία, τα ποσά των αναδρομικών θα ανα-
γράφονται ξεχωριστά για κάθε έτος 2015 και 2016 και 
οι υπόχρεοι συνταξιούχοι με βάση τις ηλεκτρονικές βεβαι-
ώσεις αποδοχών που θα αναρτηθούν σε ξεχωριστά πεδία 
στο Taxis θα υποβάλουν τις σχετικές συμπληρωματικές δη-
λώσεις.

Σε κάθε περίπτωση  όλοι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να 
προβούν στην υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων 
για τα έτη 2015 και 2016, καθώς και να αποδεχτούν τα 
δηλούμενα στοιχεία, εφόσον φυσικά τα ποσά που έλαβαν 
συμφωνούν με τα ποσά που αναγράφονται στο Taxis.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια ώστε τα αναδρομικά ποσά, που έχουν κα-
ταβληθεί στον καθένα από εμάς, να φορολογηθούν 
αυτοτελώς, όπως εξάλλου φορολογήθηκαν και τα 
αναδρομικά που έλαβαν οι συνταξιούχοι των ειδικών 
μισθολογίων, αίτημα εύλογο και δίκαιο, καθώς αφενός 
καταβλήθηκαν μειωμένα και με καθυστέρηση πέντε 
ετών άτοκα, ενώ δεν καταβλήθηκαν οι αντισυνταγμα-
τικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα  
και αφετέρου όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να τυγχά-
νουν ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης από την Πολι-
τεία.
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ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΧΑ
Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Μωραϊτη Ελέ-

νη επικοινώνησε με την Προσωπάρχη κα Μελίσσα Φραγκίσκη με θέμα την 
πληροφορία που είχαμε για διακοπή του ομαδικού ασφαλιστηρίου ΑΧΑ. 

Η κυρία Μελίσσα τόνισε ότι η Τράπεζα αναγνωρίζει την προσφορά 
των συνταξιούχων και δεν προτίθεται να διακόψει το ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ για όσους 
συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/2013. 

Ακόμα μας ενημέρωσε ότι θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις καθώς αυτό το ασφαλιστήριο καλύ-
πτει πρωτίστως τους εργαζόμενους, για τις οποίες θα μας ενημερώσει γραπτώς.

Συνάδελφοι,

Με προσεκτικές κινήσεις και πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μελών μας θα καταβάλουμε 
με την συμμετοχή και την στήριξή σας κάθε προσπάθεια προς διασφάλιση των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όπου χρειάζεται θα παρεμ-
βαίνουμε και θα σας ενημερώνουμε σχετικά.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με την Διευθύντρια του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών σας 
ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

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 δικαιολο-
γητικών.

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 προ-
σωρινή σύνταξη. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω νομοθετικών παρεμβάσεων, όπως μας μετέφερε η Διευθύντρια κα Φουρ-
νάρου, είναι επιβεβλημένο η Διεύθυνση να προβαίνει από εδώ και στο εξής στην διακοπή της προ-
συνταξιοδοτικής παροχής μετά την θεμελίωση δικαιώματος για κύρια σύνταξη, των συναδέλφων 
συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής, καθώς πλέον θα τους χορηγείται υποχρεωτικά προ-
σωρινή σύνταξη έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση κύριας σύνταξης τους. 

Η καταβολή της προσυνταξιοδοτικής παροχής κατά τα ανωτέρω θα διακόπτεται από τον επόμε-
νο μήνα εκείνου μέσα στον οποίο συμπληρώθηκε το όριο ηλικίας για κύρια σύνταξη.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 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 κρατεί-
ται 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.
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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

16 νέα μέλη
προστέθηκαν

στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

1. ΤΣΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΒΥΡΩΝΑΣ) 62 ετών
2. ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 87 ετών
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
(ΧΑΛΚΙΔΑ) 75 ετών
4. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 91 ετών
5. ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(ΑΛΙΜΟΣ) 84 ετών
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΕΥΚΗ) 76 ετών
7. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΔΑΦΝΗ) 82 ετών
8. ΣΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
(ΑΘΗΝΑ) 81 ετών
9. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(Ν. ΣΜΥΡΝΗ) 92 ετών
10. ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 90 ετών
11. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΚΗΦΙΣΙΑ) 87 ετών
12. ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
(ΓΛΥΦΑΔΑ) 79 ετών
13. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 73 ετών
14. ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 
(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) 82 ετών
15. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(ΤΡΙΚΑΛΑ) 79 ετών
16. ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ 
(ΡΟΔΟΣ) 83 ετών
17. ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
(ΚΑΒΑΛΑ) 88 ετών
18. ΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 69 ετών
19. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 93 ετών

20. ΠΟΥΧΙΑ ΜΑΡΙΑ 
(ΚΟΖΑΝΗ) 67 ετών
21. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΓΛΥΦΑΔΑ) 83 ετών
22. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
(ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ) 87 ετών
23. ΚΡΕΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
(ΓΛΥΦΑΔΑ) 91 ετών
24. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΣΠΑΡΤΗ) 83 ετών
25. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΝΑΥΠΛΙΟ) 78 ετών
26. ΣΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΛΑΜΙΑ) 74 ετών
27. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 70 ετών
28. ΜΑΧΙΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 
(ΚΩΣ) 62 ετών
29. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 84 ετών
30. ΒΕΛΑΓΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΛΑΡΙΣΑ) 80 ετών
31. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 83 ετών
32. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΚΛΑ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 83 ετών
33. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
(ΛΑΡΙΣΑ) 69 ετών
34. ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) 83 ετών
35. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 78 ετών
36. ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ) 91 ετών
37. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΑΙΓΑΛΕΩ) 72 ετών

Κατατέθηκαν ποσά στην μνήμη των συναδέλφων στα παρακάτω ιδρύματα:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟΓΑ» ΚΕΘΕΑ ΝΟ-
ΣΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ « ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ»ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡ-
ΤΗΣ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

e-ΕΦΚΑ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Aγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την κα Φουρνάρου για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους μέλη μας, 

σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 
Α.Πορεία Eνστάσων για τον μη συνυπολογισμό στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ειδικού επιδόματος και του οικογε-

νειακού επιδόματος στους διαζευγμένους συναδέλφους μας
Επί του ανωτέρω θέματος η κα Φουρνάρου μας ενημέρωσε ότι πρόσφατα ο e- ΕΦΚΑ διαπίστωσε ότι μη νόμιμα αναγράφονταν στις συνταξιοδοτικές 

αποφάσεις μας ότι αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων ήταν το Δ.Σ του ΕΦΚΑ καθώς δεν φαίνεται να έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα στο 
Δ.Σ. και για το λόγο αυτό όλες οι υποθέσεις θα παραπεμφθούν σε Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές που θα συγκροτηθούν από το Δεκέμβριο 
και στις οποίες θα συζητηθούν οι ενστάσεις των μελών μας.

Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι η καθυστέρηση στην συζήτηση των παραπάνω ενστάσεων με υπαιτιότητα των υπηρεσιών του e - ΕΦΚΑ δεν μπορεί 
να αποβεί σε βάρος των ασφαλισμένων και πρέπει άμεσα να χορηγούνται και να υπολογίζονται οι παροχές προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος 
σύμφωνα με τις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές προσδιορίζονται από το καταστατικό του τ.ΤΑΠΤΠ

Β. Καταβολή Επιδομάτων συμπαράστασης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ ΤΑΑΠΤΓΑΕ.
Η κα Φουρνάρου, αναγνωρίζοντας την μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των επιδομάτων συμπαράστασης μας ενημέρωσε ότι ο νέος προϊστά-

μενος για το θέμα αυτό είναι ο κ. Ρισβάης, ο οποίος θα επεξεργαστεί άμεσα τις 29 νέες αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα και σε περίπτωση που δεν 
χορηγείται το αντίστοιχο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ θα τις προωθήσει για έγκριση στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τόσο την κα Φουρνάρου όσο και τον κ.Ρισβάη ότι αν εντός του μηνός Οκτωβρίου δεν έχουν προχωρήσει οι 
σχετικές καταβολές των επιδομάτων θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να αποδοθούν πειθαρχικές αλλά και ποινικές ευθύνες στους 
υπεύθυνους.

 Γ. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας πριν την πρόσληψη στην Τράπεζα
Συνεχίζεται η προσπάθειά μας για την αναγνώριση τις προϋπηρεσίας συναδέλφων μελών μας οι οποίοι έχουν απολέσει - μετά το νόμο Κατρούγκα-

λου - το δικαίωμα στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς παρά το γεγονός ότι με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους έχουν τις συντάξιμες προϋποθέσεις.
Η κα Φουρνάρου είναι θετικά διακείμενη στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας και μας ενημέρωσε ότι έχει συντάξει θετική εισήγηση.


