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Του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 210 3606071, 2103604327, FAX:210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr
Έτος 8ο
Αρ. Φύλλου 36
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
- Κατάργηση του Ν. 4387/2016 (Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).
Κανένας Επανυπολογισμός και μείωση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
- ΟΧΙ στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή
των οικογενειακών επιδομάτων.
- Κανένας Πλειστηριασμός Πρώτης Κατοικίας.

ία της 28ης Νοεμβρίου.

Στιγμιότυπο από την απεργ

Κοπή πίτας Λεκανοπεδίου Αττικής

Αρ. Πρωτ.1152
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στα πλαίσια των
πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία και την σύσφιξη
σχέσεων των μελών του, διοργανώνει φέτος για τα μέλη
του Λεκανοπεδίου Αττικής, εκδήλωση για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στις 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λ.
Αμαλίας 10).
Ο Σύλλογος θα προσφέρει δωρεάν αποκλειστικά και
μόνο στα μέλη του, πέρα από το ψυχαγωγικό πρόγραμμα,

- Αποκλειστικά Δημόσιο, Καθολικό Δωρεάν Κοινωνικό
Ασφαλιστικό Σύστημα για όλους.
Να εφαρμοστούν τώρα όλες οι δικαστικές αποφάσεις
που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συνταξιούχους.

και ποικιλία από αλμυρά και γλυκά εδέσματα με απεριόριστη
κατανάλωση σε καφέ και τσάι. Η συμμετοχή για μη μέλη, θα
επιβαρυνθεί με το ποσό των € 10.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 11 Ιανουαρίου
2019, στα γραφεία του Συλλόγου μας (Δευτέρα έως Παρασκευή) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό του μέλους της
συντροφιάς σας και παραλαμβάνοντας την αντίστοιχη πρόσκληση, στην οποία θα αναγράφεται κάθε σχετικό με την εκδήλωση.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον Καινούργιο
Χρόνο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ		
Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ
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                                                                           Αρ. Πρωτ. 1146
  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8),
όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.
Προς
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)», που  εδρεύει  στην
Αθήνα οδός Φιλελλήνων αρ. 13 - 15 και εκπροσωπείται νόμιμα
Κοινοποίηση : 1. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
2. Πρόεδρο ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ κ. Δημήτριο Μπρίκη
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε πολλοί συνάδελφοι μας έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης από το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και πλέον ΕΦΚΑ  
προ του  έτους 2015 ή και κατά το έτος αυτό, υπέβαλαν - σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα  στο Καταστατικό του  ΤΑΠΤΠ –  
αίτηση στο  ΕΤΕΑΠ για απονομή της  επικουρικής τους σύνταξης  από το  Ταμείο   αυτό.
Παρά το γεγονός  ότι  έχει μεσολαβήσει  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  από την  υποβολή  της  παραπάνω αίτησης  τους, ήτοι
περί τα  τέσσερα  ( 4)  έτη  και ενώ δεν υπάρχει ουδεμία αμφισβήτηση ως προς την θεμελίωση του  συνταξιοδοτικού τους  
δικαιώματος,  δεν τους έχει απονεμηθεί η επικουρική τους  σύνταξη με την  έκδοση  συνταξιοδοτικής απόφασης  ούτε βέβαια
τους  έχει καταβληθεί ποσό  σύνταξης με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσχερή  οικονομική κατάσταση.
Επειδή η καθυστέρηση πλέον των τριών (3) ετών για την απονομή της επικουρικής σύνταξης στους συναδέλφους μέλη μας είναι παράνομη, υπέρμετρη και αδικαιολόγητη, παραβιάζει δε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο των μελών μας ατομικά όσο και του Συλλόγου μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου συνεχίζουν να κωφεύουν.
Επειδή παραβιάζεται και ο βασικός σκοπός του Ν. 4387/2016 όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση αυτού σύμφωνα με την οποία “……….. η Μεταρρύθμιση … Επιτυγχάνει την διοικητική αποτελεσματικότητα
του συστήματος και απλοποιεί τις διαδικασίες……»
Επειδή η  κατά  τα ανωτέρω  παράνομη και αδικαιολόγητη άρνηση του  Ταμείου  έχει περιαγάγει τους συναδέλφους μας
σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση,  δεδομένου  και του βιοποριστικού χαρακτήρα   των εν λόγω παροχών  τις
οποίες ολότελα στερούνται.
Κατόπιν των ανωτέρω
σας καλούμε να προβείτε στην απονομή της επικουρικής  σύνταξης και στην παρεπόμενη  καταβολή του ποσού  σύνταξης  
στους  συναδέλφους που  έχουν θεμελιώσει και αιτηθεί στο Ταμείο σας επικουρική σύνταξης και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης   απονομής της  επικουρικής σύνταξης στους συναδέλφους μας, επιφυλασσόμαστε για την  
άσκηση παντός νόμιμου μέσου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας.
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην
έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΑΝ. ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε . ΜΩΡΑΙΤΗ             Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                                         Αριθ. Πρωτ. 1148
                                                                           Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Προς
Υφυπουργό  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
Αξιότιμο κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο,
Αξιότιμε  κ. Υφυπουργέ,
    Σε συνεχεία  των επανειλημμένων προφορικών και εγγράφων   οχλήσεων  του  Συλλόγου μας  προς το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του  ΕΦΚΑ  α) για  την άμεση καταβολή  σύνταξης  στους  συνταξιούχους του μέλη μας που έχουν  δικαιωθεί  
προ ετών προσυνταξιοδοτικής παροχής  καθώς και  β) για την άμεση απονομή και καταβολή σύνταξης στους ασφαλισμένους  
του που  έχουν θεμελιώσει και έχουν αιτηθεί προσυνταξιοδοτικής παροχής, σας κοινοποιούμε την από 16.10.2018 εξώδικη
διαμαρτυρία και πρόσκληση του Συλλόγου μας προς τον ΕΦΚΑ και ειδικότερα προς το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών
Παροχών, σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα  δεδομένου  ότι οι συνάδελφοι για πλέον των δύο ετών στερούνται τον βασικό αν
όχι και το μοναδικό πόρο διαβίωσης. Επειδή παρά την ρητή διαβεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων από τον
Ιούλιο του 2018 για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος, καμία σύνταξη στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής δεν
έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, επανερχόμαστε με την κοινοποίηση και προς εσάς της ως άνω εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης
διαμαρτυρίας, με την ελπίδα ότι θα ενσκήψετε στο φλέγον τούτο θέμα και θα προβείτε σε  όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου για την άμεση επίλυση του θέματος και την καταβολή της δικαιούμενης σύνταξης στους συναδέλφους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        O ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                    Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Αρ. Πρωτ. 1151
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. 134/2017 & 873/2018
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως σας είναι γνωστό οι μέχρι τώρα δύο εκδοθείσες αποφάσεις από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έχουν δεχθεί τις αξιώσεις μας που
απορρέουν από τη Σύμβαση 1981, αναμένεται δε η δημοσίευση μίας ακόμα απόφασης η οποία έχει συζητηθεί στις 25-10-2017.
Το νομικό επιτελείο μας έχει αναπτύξει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου τα σοβαρά σφάλματα  της απορριπτικής με
αριθμ.134/2017  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τους λόγους που βασίζεται η  κατατεθείσα έφεσή μας κατά
της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (3ο τμήμα) στις 2 Απριλίου 2019. Στην έφεσή μας
έχουν τεκμηριωθεί όλες οι θέσεις μας προκειμένου να γίνουν δεκτές οι αξιώσεις που πηγάζουν από την σύμβαση του 1981.
Ειδικότερα αποδεικνύεται  μεταξύ άλλων στην έφεσή μας ότι:
• Ο Ν.3620/2007 δεν κατήργησε τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Τράπεζα  με τη σύμβαση του 1981 έναντι των συνταξιούχων της.
• Η υποχρέωση της Τράπεζας συνιστά μετεργασιακή μέριμνα των εργαζομένων , η οποία συνιστά αυτοτελή νομική βάση για τη χορήγηση των παροχών προς  τους συνταξιούχους.
• Με τη Σύμβαση του 1981 η Τράπεζα ανέλαβε έναντι των εργαζομένων της – καθενός χωριστά – την καταβολή των παροχών, αυτοτελώς, ως πρωτοφειλέτρια. Η υποχρέωσή της αυτή προβλέφθηκε ανεξάρτητα από την ύπαρξη του Ταμείου και εν γένει ανεξάρτητα
από την τύχη του Ταμείου.
• Το χαρακτηριστικό της επίδικης Σύμβασης που τη διαφοροποιεί από κάθε άλλη παρόμοια και παράλληλα νομιμοποιεί απόλυτα τον
ισχυρισμό μας ότι οι επίδικες υποχρεώσεις της Τράπεζας είναι αποκλειστικά και μόνον συμβατικές, είναι ότι με τη Σύμβαση αυτή
μεταβιβάστηκε ως αντάλλαγμα στην Τράπεζα όλη η περιουσία του Ταμείου και όχι απλώς η διαχείριση αυτής.
• Το ποσό των 672.806.700 € που κλήθηκε να καταβάλει η Τράπεζα στο ΕΤΑΤ αποτελεί εργοδοτική εισφορά της προς το ΕΤΑΤ και
επομένως ως εργοδοτική εισφορά αφενός δεν υποκαθιστά ούτε εκπληρώνει την υποχρέωση της Τράπεζας έναντι των εργαζομένων της ατομικά και αφετέρου δεν καταργεί τις προβλέψεις της Σύμβασης του 1981, αφού το ενδεχόμενο εργοδοτικής εισφοράς της
Τράπεζας προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται ειδικά από τη Σύμβασης του 1981 και επομένως ουδόλως
καταργεί ή άλλως πως επηρεάζει δυσμενώς τις ενοχικές αξιώσεις μας.  
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος μας συνεργάζεται συνεχώς με το νομικό μας επιτελείο και αναμένουμε την  δικαίωση μας από το Εφετείο, την ευδοκίμηση των λόγων της έφεσης μας και την παραδοχή των ισχυρισμών μας ότι η σύμβαση του 1981 είναι ισχυρή και δεσμεύει την Τράπεζα
και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθεί ο δίκαιος αγώνας μας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Ν.4051/12 & Ν.4093/12 ΚΑΤΑ ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων μας, σχετικά με την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας
καθώς και των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους αντισυνταγματικούς νόμους Ν.4051/2012 και
Ν.4093/2012 σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Με τις αγωγές που έχουν κατατεθεί κατά του ΕΦΚΑ διεκδικούμε την πιστή εφαρμογή των παραπάνω
αποφάσεων του ΣτΕ και συγκεκριμένα τόσο την επιστροφή των ποσών της κύριας σύνταξης που
απωλέσαμε, από τον 6ο του έτους 2015 μέχρι και την κατάθεση των αγωγών, καθώς συνεχίζονται
μέχρι και σήμερα οι παραπάνω μειώσεις, όσο και την καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας για τα έτη 2015 – 2018 αλλά και την αποκατάσταση των παραπάνω στο μέλλον.
Επίσης με τις αγωγές που έχουν κατατεθεί κατά του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και αφορούν στις προσυνταξιοδοτικές παροχές και στην επικουρική σύνταξη συναδέλφων αντίστοιχα, διεκδικούμε την καταβολή των ποσών σύνταξης
και δώρων που έχουμε απωλέσει από τον 6ο του έτους 2015 έως και τον 6ο του έτους 2016, όταν και η προσυνταξιοδοτική
παροχή αλλά και η επικουρική μας σύνταξη επαναϋπολογίστηκε και μειώθηκε περαιτέρω βάσει των αρ.73 Α και 96 αντίστοιχα του Ν. 4387/2016.
Για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, έχουμε ρητά επιφυλαχθεί με τις ήδη ασκηθείσες και επιδοθείσες στα Ταμεία αγωγές μας για κάθε αξίωση μας (παράνομη περικοπή επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας – παράνομος επαναϋπολογισμός συντάξεων) που απορέει από την αντισυνταγματικότητα του Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
Οι αξιώσεις μας αυτές θα οριοθετηθούν και από την αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ επί της Αίτησης Ακύρωσης που έχουμε ασκήσει κατά των Υπουργικών Αποφάσεων για τον επαναϋπολογισμό των επικουρικών συντάξεων μας.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το υπ’ αριθμ. 1825/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης της
Τριμελούς Επιτροπής του γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχει παραδεκτός και βάσιμος λόγος για την άσκηση εφέσεων από
τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ κατά αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων τα οποία εφαρμόζοντας τις ως άνω αποφάσεις
του ΣτΕ επιδίκασαν αναδρομικά από 1.7.2015 τις μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 καθώς και τα επιδόματα
εορτών και αδείας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς μας για διεκδίκηση των ποσών, όπως αυτά αναφέρονται στις αγωγές μας.
Οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου έχουν καταθέσει τις σχετικές αγωγές για όλους τους συνταξιούχους - μέλη μας, που
εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον και προσκόμισαν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος μας αγωνίζεται με συνέπεια για την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.
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Α) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Παρακάτω θα βρείτε λίστα με τις συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία με τον Σύλλογο μας που μας παρέχουν απορρόφηση του
20%.
• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (συμμετοχή 10%)
• ΒΟΥΓΙΟΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ) (συμμετοχή 10%)
• CRETA INTERCLINIC HOSPITAL
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ
• EUROMEDICA
• EUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(συμμετοχή 10%)
• EUROMEDICA ΚΟΖΑΝΗΣ
(συμμετοχή 10%)
• ΙΑΣΩ GENERAL ΛΑΡΙΣΑ
• ΙΑΣΩ GENERAL ΑΘΗΝΑ
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• MEDITERRANEIO ΓΛΥΦΑΔΑΣ
• ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
• ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
• ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(συμμετοχή 10%)

• ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
• ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
• EUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β)ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
Συμβεβλημένα με το Πολυιατρείο
Nοσοκομεία:
1) YΓEIA
2) MHTEPA
3) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
4) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
5) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN
6) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7) MEDITERRANEO HOSPITAL
8) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
• Mητέρα (ομίλου Yγεία)
• Yγεία Net  
(ομίλου Yγεία, Hilton – Περιστέρι)
• Λευκός Σταυρός Aθηνών
• Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη
• Oφθαλμολογικό Kέντρο Aθηνών
• Ευρωκλινική
• Ευρωκλινική παίδων
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υγεία

Medimall (Πύργος Αθηνών)
Ιατρικό Περιστερίου
Aξονική Aθηνών (Πατήσια)
Σύγχρονος Ασκληπιός (Άλιμος)
Διαγνωστικά Παπανδρέου (Πολυτεχνείο)
Kοσμοϊατρική AE (Πατήσια)
Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
Θ. Πανόπουλος Α.Ε.
Ιατρική Πρόληψη - Καλλιθέα
Iatrorama (Κολωνός)
Medicall (Ν. Μάκρη & Ραφήνα)
Iατρική Euromedica – Aσπρόπυργος
Ιατρική Μεγάρων Α.Ε.
Ιατρική Euromedica (Ασπρόπυργος)
Ιωνία Ιατρική Α.Ε. (Ελευσίνα)
Ιωνία Euromedica (Κόρινθος)

ΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ: οδός Σανταρόζα 1 και Σταδίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: οδός  Βενιζέλου 24, 6ος
όροφος
ΠΑΤΡΑ: οδός Βασ. Γεωργίου 6, 2ος όροφος
AXA – Το συμβόλαιο ισχύει για τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι
31/12/2013 για το σύζυγο ή τη σύζυγο που
είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, ΟΧΙ όμως για τα
τέκνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν την επίσκεψη στα
συνεργαζόμενα ιδιωτικά κέντρα
πρέπει να επικοινωνείτε και να
επιβεβαιώνετε την συνεργασία για την
απορρόφηση του 20% ή 10%.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣYΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

Μια όμορφη βραδιά στο πολιτιστικό στέκι του Συλλόγου μας!!!

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

67 νέα μέλη προστέθηκαν
στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1.ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4.ΚΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
5.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6.ΚΑΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7.ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8.ΚΑΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
9.ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
10.ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΝΕΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ
  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14.ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
15.ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
16.ΚΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Κατατέθηκαν διάφορα ποσά στη μνήμη των θανόντων συναδέλφων
σε ποικίλα ιδρύματα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103604327, 2103606071-72
FAX. 2103606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr

