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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως σας είναι γνωστό μετά την καταγγελία από την Τράπεζα της σύμβασης του 1981
αποφασίστηκε να γίνει συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου μας στις 9.10.13 στο ξενοδοχείο
ΤΙΤΑΝΙΑ. Στη συγκέντρωση ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι, δόθηκαν διευκρινήσεις σε ερωτήματα
τους και αντηλλάγησαν απόψεις για τις περαιτέρω ενέργειες του σωματείου μας.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. συνεκτιμώντας αφενός μεν το ηχηρό παρών των παρευρισκομένων
συναδέλφων μας και αφ’ έτερου δε τη δυναμική, καταγγελτική αλλά διεκδικητική διάθεση των
συμμετασχόντων, αποφάσισε για εκείνους τους συναδέλφους που επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή
στην Τράπεζα για την ασυνέπεια της να τηρήσει της δεσμεύσεις της που είχε αναλάβει με την
σύμβαση του 1981, να μας αποστείλουν μέχρι 10/12/13 τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
άσκηση της αγωγής στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο.
Σε περίπτωση που δεν έχετε τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας σας μπορείτε να υποβάλλετε το
αίτημά σας στο ΕΤΑΤ, προκειμένου να σας χορηγηθούν τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας ή να μας
αποστείλετε συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση, προκειμένου να αναλάβουν οι
δικηγόροι μας να ζητήσουν και παραλάβουν από το ΤΑΠΤΠ τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία.
Σας ενημερώνουμε ότι τα πάσης φύσεως έξοδα για την κατάθεση της αγωγής για τον κάθε
συνταξιούχο ανέρχονται σε 20€, καθόσον ο Σύλλογος μας θα συμβάλλει στις εν γένει δαπάνες για
την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής. Το ποσόν των 20€ θα κατατεθεί στον υπ’ αριθ. GR 74 0140
1010 1010 02002 012444 λογαριασμό όψεως του Συλλόγου μας με αναγραφή του ονόματος του
καταθέτη στην αιτιολογία της καταθέσης.
Επίσης οι νομικοί μας σύμβουλοι ασχολούνται με την τεκμηρίωση αποζημιωτικής
αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για παράνομες ενέργειες και παραλείψεις των οργάνων
τους οι οποίες ζημίωσαν τους συνταξιούχους.
Είναι ευνόητο ότι αμέσως μετά τις εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις του Συλλόγου
Προσωπικού και της Τράπεζας για την επίτευξη νέας συμφωνίας θα έχετε άμεση ενημέρωση για τις
ενέργειες του Συλλόγου μας προς διασφάλιση των αξιώσεών σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΑΤ ΑΠΟ 1.8.2011 και εφεξής
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στον λογαριασμό όψεως του Συλλόγου
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κάτοικος
κάτοχος του
Α.Φ.Μ.

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
και ΔΟΥ

εξουσιοδοτώ τη Δικηγόρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Alpha Bank Γεωργία Φιλιπποπούλου
(ΑΜΔΣΑ 22387) και/η τη Δικηγόρο Σοφία Καπατσώρη (ΑΜΔΣΑ 27882) όπως μαζί ή κάθε
μία χωριστά παρίσταται αντί για μένα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» και να παραλαμβάνει τα
εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεώς μου ετών 1.8.2011 – 31.11.2013 καθώς και άλλο αναγκαίο
κατά τη κρίση τους έγγραφο, υπογράφοντας αντί για εμένα κάθε αναγκαίο έγγραφο.
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Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

