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Πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2022 στο ΤΙΤΑΝΙΑ η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στην 
οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ισολογισμός διαχειριστικής περιόδου 
1/1/2020 – 31/12/2020 και 1/1/2021 – 31/12/2021 και ο προϋπολογισμός του 2022

Το video της Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981 

Οι νομικοί μας σύμβουλοι κατέθεσαν ενώπιον του Αρείου Πάγου την αίτηση για την ΑΝΑΙΡΕΣΗ της υπ΄αριθμ. 1290/2020 απόφασης του 
Εφετείου Αθηνών η οποία με εσφαλμένο σκεπτικό απέρριψε την πιλοτική αγωγή του Συλλόγου μας με την οποία διεκδικούμε τις αξιώσεις 
που πηγάζουν από τη σύμβαση του 1981. Η απόφαση όλως εσφαλμένως έκρινε ότι οι αξιώσεις μας κατά της Τράπεζας από τη σύμβαση 
του 1981 καταργήθηκαν με το ν. 3620/2007 και την ένταξή μας στο ΕΤΑΤ. 

Στην εμπεριστατωμένη αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, οι νομικοί μας σύμβουλοι ανέδειξαν :
- ότι οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στις παροχές που δικαιούμαστε συνιστούν διαφορά κατά την έννοια της Σύμβασης του 1981 και 

ότι η Τράπεζα έχει και μετά την υπαγωγή μας στο ΕΤΑΤ την ενοχική υποχρέωση να μας καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ των παροχών που 
λαμβάνουμε από το ΕΤΑΤ/ νυν e- EΦΚΑ και των παροχών που δικαιούμαστε σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του ΤΑΠΤΠ.

- η υποχρέωση της Τράπεζας είναι ενοχικής φύσεως και απορρέει από την ενδοσυμβατική ευθύνη της, όπως αυτή θεμελιώνεται στην 
Σύμβαση του 1981 στην οποία έχουμε προσχωρήσει.

- Ότι η Σύμβαση του 1981 συνιστά γνήσια υπέρ τρίτου σύμβαση με τρίτους τα μέλη του Ταμείου, που έχουμε δικαίωμα να απαιτήσουμε 
την παροχή (δηλαδή την καταβολή της διαφοράς) απευθείας από την Τράπεζα. 
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Όπως είναι γνωστό ο χώρος που βρίσκονται τα γραφεία του Συλλόγου μας είναι περιουσία του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK και 
μας έχει παραχωρηθεί προφορικά για χρήση. 

Παρά την καλή συνεργασία μας μέχρι σήμερα θελήσαμε να κατοχυρώσουμε και εγγράφως την παραμονή μας στον συγκεκριμένο χώρο. 

Για τον λόγο αυτό συναντήθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ε. Μωραίτη και ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Α. Φορτούνας με τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου Προσωπικού κ. Αν. Γκιάτη, για να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα.

Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης, που έγινε σε καλό κλίμα, ως λύση και απάντηση στις ανησυχίες μας προτάθηκε από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Προσωπικού, κ. Γκιάτη η δωρεάν παραχώρηση για 15 έτη με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ).

Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από το ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού και στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/03/2022 ενημερώθηκαν τα 
μέλη μας. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι υπογράφτηκε από τους δύο Προέδρους η Σύμβαση Χρησιδανείου που επιτρέπει στον 
Σύλλογο μας να συνεχίσει μέχρι το 2037 απρόσκοπτα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση το έργο του στα γραφεία του επί της οδού 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 - ΑΘΗΝΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού για την θετική και επικο-
δομητική τους στάση.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ 
Πανεπιστημίου 34
10679 Αθήνα
Όπως γνωρίζετε με την από 27/09/2021 επιστολή του, το ΔΣ του Συλλόγου μας, σας ενημέρωσε για την απόφαση του περί μη 

συμμετοχής των αντιπροσώπων μας στο τελευταίο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.

Φυσικά με την παραπάνω επιστολή μας ρητά δηλώσαμε ότι θα τηρήσουμε στο ακέραιο τις ήδη αναληφθείσες δεσμεύσεις μας 
προς την ΟΣΤΟΕ για την εξυπηρέτηση του διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών, 16000€ περίπου.

Στο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ καταψηφίστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2019-2020 καθώς και η απαλλαγή 
ευθυνών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και το νέο Προεδρείο αποφάσισε εξ όσων πληροφορηθήκαμε τον έλεγχο των οικονομικών 
της Ομοσπονδίας από ορκωτούς ελεγκτές για να μην πλανάται οτιδήποτε επιλήψιμο για την σύννομη διαχείριση των οικονομικών 
από το απερχόμενο Δ.Σ.

Ακόμα πληροφορηθήκαμε ότι αποφασίστηκε -χωρίς να είναι θέμα ημερήσιας διάταξης - μεταξύ άλλων κατά πλειοψηφία η δια-
γραφή οφειλών χιλιάδων ευρώ των Συλλόγων προς την ΟΣΤΟΕ και η μείωση του ύψους της κατ’ άτομο ετήσιας συνδρομής.

Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΜΟΦΩΝΑ να ανα-
στείλει προσωρινά κάθε χρηματική καταβολή προς την Ομοσπονδία. 

Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε θετικά και με καλή διάθεση στην επίλυση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του 
Συλλόγου μας στο πλαίσιο πάντα της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των μελών της Ομοσπονδίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου διορίστηκαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του 

e- ΕΦΚΑ στη Διεύθυνση Παροχών και Υγείας για τα θέματα που αφορούν τις παροχές υγείας και τις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθε-
στώτος.

Στην Επιτροπή μετέχουν και δύο εκπρόσωποι που ορίστηκαν από την ΟΤΟΕ.

Μετά τον διορισμό των ως άνω μελών θα δρομολογηθεί η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Ο Σύλλογος μας θα ζητήσει την άμεση συζήτηση των ενστάσεων των μελών μας (όπως πχ. τις ενστάσεις για θέματα συνυπολογισμού του 
ειδικού επιδόματος και του οικογενειακού επιδόματος στην προσυνταξιοδοτική παροχή), οι οποίες αν και έχουν κατατεθεί πριν από τρία 
σχεδόν έτη δεν έχουν ακόμα συζητηθεί.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη για το παραπάνω θέμα.

GENERALI (π. ΑΧΑ)
H νέα διευθυνση της GENERALI (π. ΑΧΑ) είναι:

GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40

11745 - ΑΘΗΝΑ
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Μετά από αναμονή 1,5 και πλέον έτους, εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη από-
φαση του ΣτΕ σχετικά με την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους 
των μειώσεων των Ν.4051/2012 και 4093/2012 επί των επικουρικών συντάξεων 
καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας στις κύριες και επικουρικές συ-
ντάξεις.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ.1403-7/2022 αποφάσεις της - των οποί-
ων δημοσιεύθηκε η περίληψη - έκρινε ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και 
την ΕΣΔΑ η νομοθετική διάταξη του 2020 με την οποία επεστράφησαν μόνο οι 
μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012 του 11μήνου (10.6.2015-12.5.2016 ) 
στις κύριες συντάξεις ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή όχι στα Δικαστήρια οι 
συνταξιούχοι ενώ αντίθετα έκρινε ότι τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα 
και αδείας στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις τις δικαιούνται μόνον οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα 
δικαστήρια μέχρι τις 31.7.2020 (ημερομηνία έκδοσης του Ν.4714/2020 αρ.114). 

Για τους λοιπούς συνταξιούχους που δεν είχαν ασκήσει αγωγή το Δικαστήριο απεφάνθη ότι έχει αποσβεσθεί κάθε αξίωσή 
τους για επιστροφή των επιδομάτων εορτών και αδείας και των μειώσεων στις επικουρικές τους συντάξεις.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων η διάταξη του αρ.114του Ν.4714/2020 δεν αντίκειται στην υπο-
χρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις και δεν συνιστά παράβαση δεδικασμένου των υπ’ αριθμ. 2287/2015 
και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ καθώς η θέσπιση της δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, δηλαδή την διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας.

Η παραπάνω απόφαση, παρά τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, αντί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου το οποίο 
έχει πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια και να αποφανθεί ότι δεν είναι δυνατόν 8 χρόνια μετά από την κρίση της αντι-
συνταγματικότητας των μνημονιακών κρατήσεων να διεκδικεί ο συνταξιούχος το αυτονόητο, διαιωνίζει την ταλαιπωρία 
χιλιάδων συνταξιούχων οι οποίοι για να δικαιωθούν θα πρέπει να συνεχίσουν τον πολύχρονο δικαστικό αγώνα, παρά το 
γεγονός ότι έχουν εκδοθεί τρεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων που τους δικαιώνουν.

Συνάδελφοι, 
Μετά την παραπάνω εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, γίνεται κατανοητό ότι η δικαίωση θα επέλθει από τα διοικητικά δι-

καστήρια στα οποία έχει προσφύγει η πλειοψηφία των μελών μας με την συνδρομή του Συλλόγου.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι ομαδικές αγωγές μας έχουν ήδη προσδιοριστεί στο σύνολο τους στο Διοικητικό Πρωτοδι-

κείο Αθηνών και από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα εκδικαστεί το σύνολο αυτών. 
Για τις ακριβείς ημερομηνίες συζήτησης των αγωγών μας και για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα θα σας ενημερώσουμε με επόμενη 

ανακοίνωση.

- Ότι το ασφαλιστικό ζήτημα, το οποίο θέλησε να λύσει ο νομοθέτης με τις διατάξεις των ν. 3371/2005 και 3620/2007 είναι ανεξάρτητο 
της ενοχικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Τράπεζα και ότι η σύμβαση του 1981 είναι αυτοτελής έναντι του ισχύοντος συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.

- ότι η Τράπεζα με την καταβολή προς το ΕΤΑΤ των ποσών που ορίσθηκαν στο άρθρο 10 του ν. 3620/2007 απαλλάχθηκε μόνον από 
τις υποχρεώσεις της έναντι του ΕΤΑΤ και όχι από άλλες ενοχικές υποχρεώσεις, που ανέλαβε με την κρίσιμη Σύμβαση του 1981. 

- Ότι η υπαγωγή μας στο ΕΤΑΤ δεν κατήργησε τη σύμβαση του 1981 και δεν απάλλαξε την Τράπεζα από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
της προς εμάς.

- Ότι η εφετειακή απόφαση έχει ανεπαρκείς αιτιολογίες αναφορικά με την κατάργηση των ατομικών συμβατικών αξιώσεών μας έναντι της 
Τράπεζας λόγω της υπαγωγής μας στο ΕΤΑΤ. 

- Το δικαίωμα για κάλυψη της διαφοράς από την Τράπεζα, που απέκτησε κάθε εργαζόμενος από τη Σύμβαση, καθώς και η αντίστοιχη 
υποχρέωση της Τράπεζας αποτέλεσαν και μέρος της ατομικής σύμβασης κάθε εργαζομένου, δεδομένου ότι προσχωρήσαμε στη σύμβαση 
ένας έκαστος εξ ημών. 

- Ο μισθολογικός χαρακτήρας της παροχής καθιστά ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε μονομερή ανατροπή της προσδοκίας ή του δικαιώματος 
από τον εργοδότη. 

- Ότι η εφετειακή απόφαση δεν έλαβε υπόψη ισχυρισμούς που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και ειδι-
κότερα δεν έλαβε υπόψη ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ του 1981 είχε την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ από όλες τις άλλες συμβάσεις των Τραπεζών 
να λάβει αντάλλαγμα η Τράπεζα για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε, την περιουσία του Ταμείου, που την περίοδο εκείνη ήταν σχεδόν ίση 
με το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. 

- Η σύμβαση του 1981 δεν ήταν μια χαριστική σύμβαση αλλά μια σύμβαση με αντάλλαγμα. 
Συνάδελφοι,
Με τη βεβαιότητα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας θα εξετάσει ως οφείλει με προσοχή και αντικειμενικότητα τους ισχυρισμούς 

μας, και θα κρίνει ότι η σύμβαση του 1981 είναι ισχυρή και δεσμεύει την Τράπεζα.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

1. ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΧΑΛΑΝΔΡΙ) 98 ετών
2. ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
(ΛΑΚΩΝΙΑ) 61 ετών
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
(ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) 93 ετών
4. ΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
(ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ) 94 ετών
5. ΚΟΝΤΟΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) 72 ετών
6. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
(ΑΘΗΝΑ) 62 ετών
7. ΚΑΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΝΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ) 87 ετών
8. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΒΟΥΛΑ)
9. ΤΕΡΖΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
(ΑΘΗΝΑ) 110 ετών
10. ΨΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 54 ετών
11. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΥΠΑΤΙΟΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 83 ετών

12. ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΓΑΛΑΤΣΙ) 87 ετών
13. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΒΑΙΑ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 95 ετών
14. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
(ΚΥΨΕΛΗ) 99 ετών
14. ΜΠΑΡΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(ΑΙΓΑΛΕΩ) 93 ετών
15. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΠΑΤΡΑ) 89 ετών
16. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) 73 ετών
17. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΑΡΤΑ) 72 ετών
18. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΣΠΑΡΤΗ) 89 ετών
19. ΦΑΙΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΜΑΡΟΥΣΙ) 74 ετών
20. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 89 ετών
21. ΦΙΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 75 ετών

41 νέα μέλη προστέθηκαν
στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ από 27/07/2022 εώς 26/08/2022
Το Δ.Σ. θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο μας και εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει ενημέρωση σας με έκτακτη ανακοίνωση

Ο Σύλλογος μας έχει πάρει προσφορές από πρακτορεία Ταξιδίων 
για εκδρομές εσωτερικού – εξωτερικού
και θα ενημερωθείτε σχετικά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


