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ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GENERALI (π. AXA)
Όπως γνωρίζετε τον Σεπτέμβριο του 2021 πληροφορηθήκα-

με ότι η Τράπεζα προτίθετο να διακόψει το από τριακονταετίας 
και πλέον ομαδικό ασφαλιστήριο για την ασφαλιστική κάλυψη 
των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που είχε συνάψει με 
την ΑΧΑ για τους εργαζόμενους της που έχουν συνταξιοδοτηθεί 
και την 31.12.2013. 

Επί του εξαιρετικά σοβαρού αυτού ζητήματος, ο Σύλλογός 
μας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, αποστέλλοντας την από 
14-9-2021 (αριθμ.πρωτ.1507) επιστολή – διαμαρτυρία προς 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALPHA BANK, Βασίλειο Ψάλ-
τη, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η 
συνέχιση στο σύνολό της, της ως άνω παροχής.

Τελικά, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου 
κα Φ. Μελίσσα επιβεβαίωσε προηγούμενη ενημέρωση μας 
(ανακ. 1507/14.09.2021) ότι θα διατηρηθεί το Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο με την ΑΧΑ αλλά τελικά το ποσό της ασφα-
λιστικής κάλυψης για τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης των συνταξιούχων μέχρι 31.12.2013 θα μειωθεί από 
17.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. 

Από την πλευρά του ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι η Τρά-

πεζα πρέπει να επανεξετάσει την ως άνω απόφαση της 
προκειμένου να μην υπάρξει καμία μείωση στο ποσό της 
κάλυψης, καθώς υφίστανται τα αναγκαία εκείνα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που κατ΄αντικειμενική εκτίμηση η Τράπε-
ζα οφείλει να συνεκτιμήσει και να συνεχίσει χωρίς τροπο-
ποιήσεις το ως άνω Ομαδικό Ασφαλιστήριο.

Ειδικότερα η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη: 
- αποτελεί παροχή της Τράπεζας προς τους συνταξιούχους 

αυτής, που διαρκεί για 30 και πλέον έτη σε αναγνώριση της 
παροχής των υπηρεσιών τους προς την Τράπεζα καθ΄ όλο τον 
ενεργό εργασιακό βίο τους. 

- αφορά τους ασθενούντες συνταξιούχους που χρειάζονται 
νοσηλεία ακόμα και έκτακτα και σοβαρά χειρουργεία.

- Η συνέχιση του προγράμματος αποτελεί κυριολεκτικά 
ζήτημα ζωής ή θανάτου αυτών και για το λόγο αυτό οφεί-
λει η Τράπεζα, σύμφωνα και με τις αρχές και της αξίες του 
Ομίλου και στα πλαίσια και της εταιρικής κοινωνικής της 
ευθύνης να συνεχίσει αυτό, χωρίς οποιαδήποτε τροποποί-
ηση στο ύψος του ποσού κάλυψης. 

Αθήνα,14 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 1557

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή του 

αποφάσισε και
ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση, έτους 2020, 2021 σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστα-
τικό και με θέματα:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 
1/1/2020 – 31/12/2020
1/1/2021 – 31/12/2021
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. 

από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση
5. Προγραμματισμός δράσης Συλλόγου
6. Ανακοινώσεις – Διάφορα
Η Γενική Συνέλευση (πρώτη) θα γίνει την Παρασκευή 

04/03/2022 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας 
και για τη σύγκλησή της είναι αναγκαία η παρουσία του 1/3 
του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου, δηλαδή 
957 μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέ-
λευση (δεύτερη) θα συγκληθεί την Πέμπτη 10/03/2022 στον 
ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, με αναγκαία 
την παρουσία του 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του 
Συλλόγου, δηλαδή 718 μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη δεύ-
τερη Γενική Συνέλευση καθορίζεται η σύγκληση με όσους 
παρόντες της:

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ
(Πανεπιστημίου 52 – Αθήνα)

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση 
του Συλλόγου μας και η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑN. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Θα τηρηθούν τα μέτρα για την Υγεία & Ασφάλεια 
Covid-19 σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. Δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ έχουν όλα τα τακτικά 
και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



2

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Α)  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
EUROMEDICA
EUROMEDICA KOZANHΣ 
IASIS (ΧΑΝΙΑ) 
ΙΑΣΩ GENERAL ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕDITERRANEO ΓΛΥΦΑΔΑ
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜETROPOLITAN GENERAL
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 10%)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε

Πρίν την επισκεψή σας στα συνεργαζόμενα κέντρα 

να επιβεβαιώνεται την συνεργασία

Β) ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΥΓEIA
MHTEPA
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
MEDITERRANEO HOSPITAL
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΜΗΤΕΡΑ (ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ)
ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
MEDIMALL (ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΤΗΣΙΑ)
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ )
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΠΑΤΗΣΙΑ)
Β΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΠΑΤΡΑ)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
Α2Ζ MEDICAL SOLUTIONS (ΜΟΣΧΑΤΟ)
MEDISOUND (Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
MEDISOUND (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
OLYMPIC DIAGNOSTIC
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε
ΙΑΤΡΙΚΗ EUROMEDICA (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
ΙΩΝΊΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  (ΠΑΝΟΡΜΟΥ)
ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  (ΠΑΛΛΗΝΗ)
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΤΩΝΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GENERALI (π. ΑΧΑ)
Ισχυει για όσους αποχώρησαν από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΈΧΡΙ 31/12/2013

10.000,00€ σε ετήσια βάση
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ  ο/η σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται, δεν παίρνει σύνταξη και δεν είναι ασφαλισμένος 

σε άλλο φορέα ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ META ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

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

Κατατέθηκαν εντός του 2021 οι αγωγές των συναδέλφων 
συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος των οποίων το 
προσυνταξιοδοτικό βοήθημα υπολογίστηκε παρανόμως με πο-
σοστό 1,75% για κάθε συντάξιμο έτος. 

Αίτημα των αγωγών αποτελεί η αναγνώριση του παράνο-
μου του επανυπολογισμού και η καταβολή των αναλογούντων 
αναδρομικών.

Οι αγωγές μας στηρίζονται στις εξής νομικές βάσεις:
- Στην παράνομη ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ καθώς 

το ΕΤΑΤ συστάθηκε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης ειδικής 
αποστολής ήτοι φορέας εξασφάλισης κεκτημένων δικαιωμά-
των των υπαχθέντων σε αυτό τραπεζοϋπαλλήλων και συντα-
ξιούχων.

Η σύσταση του ΕΤΑΤ αντιστοιχεί στην υποχρέωση του νο-
μοθέτη να σέβεται την επιλογή αυτή και στον υπολογισμό των 
προσυνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με τις καταστατικές 
διατάξεις του ΤΑΠΤΠ, υποχρέωση η οποία παραβιάστηκε με το 
άρθρο 73 Α του ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)

- Στην παραβίαση του ουσιαστικού δεδικασμένου των 
αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 2199/2010 και 
2200/2010 με τις οποίες κρίθηκε ότι η παρέμβαση στη συλ-
λογική αυτονομία είναι νόμιμη μόνο αν διατηρούνται τα κεκτη-
μένα δικαιώματα των συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ , δικαιώματα 
που συρρικνώθηκαν σημαντικά μετά την εφαρμογή του άρθρου 
73Α του ν.4387/2016

- Στην παραβίαση των άρθρων 2 παρ. 1 Σ, 4 παρ. 1, 5, 
22 του Συντάγματος καθώς και στην παραβίαση της αρχής 
της αναλογικότητας και προστασίας της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί στους ασφαλισμένους 
στο ΤΑΠΤΠ ότι ο τρόπος υπολογισμός της προσυνταξιοδοτικής 
παροχής ΔΕΝ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ θα υπο-
λογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού του ΤΑ-
ΠΤΠ δηλαδή μεσοσταθμικά σε ποσοστό 3,33 % για κάθε έτος 
ασφάλισης και όχι στο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 1,75%.

- Στην παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ καθώς η καταβολή της προσυνταξι-
οδοτικής παροχής σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του 
ΤΑΠΤΠ αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα του συνταξιούχου υπό 
την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλ-
λου της Ε.Σ.Δ.Α και επομένως η σημαντική συρρίκνωσή του 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις επιταγές του ανωτέρω 
άρθρου.

- Στην Αστική ευθύνη του Κράτους το οποίο δεν μερί-

μνησε 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, 
καθώς μεταξύ άλλων δεν προέβη σε επικαιροποιημένες μελέτες 
αποστερώντας στη συνέχεια και πόρους από το ΕΤΑΤ, με την 
πρόβλεψη καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων απο-
κλειστικά στο ΕΤΕΑ και την μεταφορά στο ΕΤΕΑ πάνω από 
120.000.000 € εκ της περιουσίας του ΕΤΑΤ.

- Στην παράνομη επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης, 
κράτηση η οποία σε κανένα απολύτως σημείο του Ν. 4387/2016 
δεν προβλέπεται για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικου 
καθεστώτος. Οι κρατήσεις για την εισφορά αλληλεγγύης είναι 
μη νόμιμες: (α) αφενός, διότι ο εξ βάρθρων και εξυπαρχής νέος 
υπολογισμός της προσυνταξιοδοτικής παροχής έχει οδηγήσει σε 
σημαντικότατες μειώσεις της προσυνταξιοδοτικής παροχής και 
(β), αφετέρου, διότι περικοπή της σύνταξης δεν νοείται χωρίς 
ρητή και σαφή διάταξη νόμου. Εν προκειμένω η εφαρμογή 
των περικοπών και μειώσεων των άρθρων 38 ν. 3863/10, 44 
παρ. 11, 12 και 13 Ν. 3986/11, όπως ισχύουν, στην επανυ-
πολογισθείσα προσυνταξιοδοτική παροχή του άρθρου 73Α Ν. 
4387/2016, ούτε στο Σύνταγμα προβλέπονται ούτε στον νόμο, 
αλλά και παραβιάζουν ευθέως την αρχή της αναλογικότητας.

Συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ενημερώσει ο Σύλλογος μας με συνεχείς 

επιστολές , εξώδικες διαμαρτυρίες και υπομνήματα είχε ζητή-
σει από τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων να ληφθούν υπόψη οι καταστατικές διατάξεις του 
τ. ΤΑΠΤΠ, οι υψηλές εισφορές που έχουμε καταβάλει επί του 
συνόλου των αποδοχών μας, προκειμένου οι συντάξεις προσυ-
νταξιοδοτικού καθεστώτος να διασφαλίζουν ένα επίπεδο διαβί-
ωσης εγγύς του εργασιακού μας βίου, διασφάλιση η οποία είχε 
κατοχυρωθεί και με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Δυστυχώς, οι αρμόδιοι Κυβερνητικού Φορείς δεν ικα-
νοποίησαν τα δίκαια αιτήματα μας και για το λόγο αυτό οι 
νομικοί μας σύμβουλοι κατέθεσαν τις σχετικές αγωγές για 
την αποκατάσταση των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού 
καθεστώτος για όλα τα μέλη μας που εκδήλωσαν σχετικό 
ενδιαφέρον και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά στα γραφεία του Συλλόγου.

Φυσικά, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για οποιαδήπο-
τε δικαστική εξέλιξη αλλά και για όλες τις προσπάθειές μας 
για την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας.

ΕΦΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικών 

Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Β/622/14.2.2022 συστήθηκαν Διοικητικές Επιτροπές του e- 
ΕΦΚΑ με αντικείμενο την εξέταση των ενστάσεων και προ-
σφυγών για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Μεταξύ άλλων συστάθηκαν επιτροπές τόσο για τα θέ-
ματα των επικουρικών συντάξεων (Διοικητική Επιτροπή 
Επικουρικής Ασφάλισης) όσο και για τα θέματα που αφο-
ρούν τις παροχές υγείας και τις συντάξεις προσυνταξιοδο-
τικού καθεστώτος (Διοικητική Επιτροπή στη Διεύθυνση 
Παροχών και Υγείας).

Ο Σύλλογος μας θα ζητήσει την άμεση συγκρότηση των 
ως άνω Επιτροπών και την κατά προτεραιότητα (αν εί-
ναι δυνατόν και κατά τις πρώτες συνεδριάσεις τους) συζήτηση 
των ενστάσεων των μελών μας (όπως πχ. τις ενστάσεις  για 
θέματα συνυπολογισμού του ειδικού επιδόματος και του 
οικογενειακού επιδόματος στην προσυνταξιοδοτική παρο-
χή), οι οποίες αν και έχουν κατατεθεί πριν από δύο και πλέον 
έτη δεν έχουν ακόμα συζητηθεί.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη για το πα-
ραπάνω θέμα.
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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

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. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 89 ετών

2. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 85 ετών

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 87 ετών

4. ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 54 ετών

5. ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ

(ΑΘΗΝΑ) 85 ετών

6. ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

(ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 94 ετών

7. ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(ΣΕΡΡΕΣ) 70 ετών

8. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

(ΓΑΛΑΤΣΙ) 93 ετών

9. ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

(ΑΡΤΕΜΙΣ) 71 ετών

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΑΜΠΦΩ

(ΡΟΔΟΣ) 87 ετών

11. ΜΥΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

(ΔΡΑΜΑ) 69 ετών

12. ΒΟΥΤΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 83 ετών

13. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΛΑΜΙΑ) 84 ετών

14. ΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 88 ετών

15. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 98 ετών

16. ΠΥΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

(ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ) 82 ετών

17. ΣΚΟΥΖΑΚΗ ΑΥΡΗΛΙΑ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 78 ετών

18. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

(ΛΑΡΙΣΑ) 75 ετών

19. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΠΑΤΡΑ) 90 ετών

20.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΘΗΝΑ) 96 ετών

Έφυγε από την ζωή ο π. Πρόεδρος  του Συλλόγου μας, συνάδελφος  Αγαμέμνων Βουτυράς, ένας  ευγενής και χαμηλών τόνων  άνθρωπος 
που συνεργάστηκε  αρμονικά  με όλα τα μέλη  του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. από το 1999, διετέλεσε Πρόεδρος από το 2003- 2017 και Αντιπρόεδρος Α΄ από το 2017 – 2020.
Από τις θέσεις  ευθύνης  που κατείχε υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου μας, ενώ επί των ημερών του ξεκίνησαν οι 

δικαστικές διεκδικήσεις για την ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΕΦΥΓΕ Ο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ  ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΣΜΕ…….!!!


