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Έτος 8ο		

Αρ. Φύλλου 34

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!!
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. 134/2017 & 873/2018
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι νομικοί σύμβουλοι του
Συλλόγου έχουν προσφύγει στο Εφετείο Αθηνών
κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 134/2017 που απέρριψε την
πρώτη αγωγή του Συλλόγου μας και μελών του Δ.Σ
του Συλλόγου με την οποία ζητούσαμε να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις που πηγάζουν από τη Σύμβαση του 1981.
Η έφεση θα συζητηθεί το πρώτο τετράμηνο του
2019 και πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Εφετείο θα
δεχθεί τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του Συλλόγου και θα δικαιώσει τελεσίδικα τους συνταξιούχους
μέλη μας. Ομοίως θα κριθούν από το Εφετείο και οι
2 αγωγές μελών μας για τη σύμβαση του 1981 που
είχαν συζητηθεί στις 2/5/2017 και απορρίφθηκαν με
την υπ΄αριθμ 873/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου.
Όπως ενημερωθήκατε και από την ιστοσελίδα
του Συλλόγου η δεύτερη αυτή απόφαση του Δικαστηρίου δεν έκανε δεκτές τις αγωγές μας, θεωρώντας ότι η νομοθετική ένταξη του ΤΑΠΤΠ στο ΕΤΑΤ
είχε καταλυτική επίδραση στη σύμβαση του 1981.
Αδοκήτως,η απόφαση δεν απάντησε ειδικά και αιτιολογημένα στους εμπεριστατωμένους ισχυρισμούς
μας για την ιδιαίτερη φύση της σύμβασης του 1981,
που είχαν στηριχθεί και στις γνωμοδοτήσεις των
καθηγητών Α. Στεργίου και Δ. Ζερδελή και της
δικηγόρου και Δ.Ν. Όλγας Αγγελοπούλου. Αντιπαρήλθε εξάλλου τις τεκμηριωμένες θέσεις μας για τον
χαρακτήρα της σύμβασης του 1981, με την οποία η
Τράπεζα απέκτησε την περιουσία του Ταμείου καθώς
και για την ευθεία υποχρέωση της τράπεζας, βάσει
της σύμβασης του 1981, έναντι καθενός από εμάς
να καλύπτει τις διαφορές στις συντάξεις μας. Με τις
κρίσεις της αυτές, η απόφαση ταυτίζει εσφαλμένα
την περίπτωση του ΤΑΠΤΠ με τις περιπτώσεις άλλων
επικουρικών ταμείων Τραπεζών για τα οποία η υποχρέωση των Τραπεζών εξαντλούνταν στην κάλυψη
των ελλειμμάτων τους και δε αφορούσε στην ενοχική υποχρέωση κάλυψης της διαφοράς σε περίπτωση
ένταξης σε ενιαίο φορέα, όπως ρητά είχε προβλεφθεί στη σύμβαση του 1981.
Συνάδελφοι, στο Εφετείο θα αποδείξουμε ότι :
• Ο Ν.3620/2007 δεν κατήργησε τις συμβατικές
υποχρεώσεις που ανέλαβε η Τράπεζα με τη σύμβαση
του 1981 έναντι των συνταξιούχων της
• Oι υποχρεώσεις της Τράπεζας είναι συμβατικές
και ως εκ τούτου οι αξιώσεις μας δεν είναι αξιώσεις

κοινωνικοασφαλιστικές – συνταξιοδοτικών παροχών και δεν επηρεάζονται ούτε μεταβάλλονται σε
περίπτωση νομοθετικών επεμβάσεων του Κράτους
στο ύψος των συντάξεων. Οι νομοθετικές επεμβάσεις
στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές είναι νόμιμες
όχι όμως και στο περιεχόμενο των συμβατικών
παροχών που ανέλαβαν τα μέρη με βάση την
αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Άλλωστε
αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος και το περιεχόμενο
της σύμβασης: Να αναλάβει συμβατικά η Τράπεζα να καταβάλλει στους εργαζόμενους - συνταξιούχους κάθε ποσό που είτε το Ταμείο θα αδυνατούσε να καταβάλλει, είτε θα περικοπτόταν από
τη σύνταξή τους σε περίπτωση ένταξής τους στο
δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και νομοθετικής μείωσης του ποσού της σύνταξής τους.
• Η σύμβαση του 1981 συνιστά αμφοτεροβαρή
σύμβαση με ανάληψη εκ μέρους της Τράπεζας υποχρεώσεων με μισθολογικό χαρακτήρα. Αυτός ο
μισθολογικός χαρακτήρας αποκλείει τη μονομερή
ανατροπή της ασφαλιστικής προσδοκίας ή του
ασφαλιστικού δικαιώματος με εργοδοτική πρωτοβουλία.
• 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.
• Με τη Σύμβαση του 1981 η αντίδικη ανέλαβε
συγκεκριμένη και απολύτως ορισμένη υποχρέωση
έναντι ημών: Να μας καταβάλει τις παροχές που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Παροχών του

Ταμείου, όπως αυτός ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης και παγιώθηκε έκτοτε. Η
υποχρέωσή της αυτή είναι αυτοτελής και προσδιορίζεται ρητά στη Σύμβαση.
• 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, ουδεμία σχέση
έχουν με κοινωνικοασφαλιστικές παροχές και ως
εκ τούτου ουδόλως μπορεί ο νομοθέτης να επέμβει
σε αυτές περιορίζοντάς τες ή επαναπροσδιορίζοντάς
τες, είναι ότι με τη Σύμβαση αυτή μεταβιβάστηκε
ως αντάλλαγμα στην Τράπεζα όλη η περιουσία
του Ταμείου και όχι απλώς η διαχείριση αυτής.
Σε όλες τις άλλες παρόμοιες συμβάσεις στον χώρο
των Τραπεζών οι υποχρεώσεις των Τραπεζών έναντι των εργαζομένων τους – ασφαλισμένων είχαν
ως δικαιολογητική βάση μόνο την εργασιακή σύμβαση. Ουδέν άλλο αντάλλαγμα προβλεπόταν υπέρ
των τραπεζών. Με τη σύμβαση του 1981 η Τράπεζα
έλαβε ως αντάλλαγμα ολόκληρη την περιουσία
του Ταμείου.
• Το ποσό των 672.806.700 € που κλήθηκε να
καταβάλει η Τράπεζα στο ΕΤΑΤ αποτελεί εργοδοτική
εισφορά της προς το ΕΤΑΤ. ( ΣτΕ 89/2011) . 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 και ρυθμίζεται ειδικά
από τον όρο V.2. της Σύμβασης του 1981 και
επομένως ουδόλως καταργεί ή άλλως πως επηρεάζει δυσμενώς τις ενοχικές αξιώσεις μας.
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η σύμβαση του 1981 είναι ισχυρή και
δεσμεύει την Τράπεζα .
Συνάδελφοι,
Αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα, με προσεκτικά βήματα και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθεί
ο δίκαιος αγώνας μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΡΟΜΠΑΚΗΣ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2018
Αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους,
αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες και απαιτούμε:

• Κατάργηση του Ν. 4387/2016 (Ν. Κατρούγκαλου).

στιγμιοτυγπίαο

• Κανένας Επανυπολογισμός και μείωση της προσωπικής
διαφοράς στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

από την Απερ

•Ο
 ΧΙ στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των
οικογενειακών επιδομάτων.
•Ν
 α αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, ότι η κυβέρνηση
αυθαίρετα παρακρατεί από τις συντάξεις.
• Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
• Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλους.
•Ν
 α μην περάσουν τα αντισυνταξιουχικά, αντιασφαλιστικά μέτρα
Κυβέρνησης - Δ.Ν.Τ.

Ό

ταν γίνεται αίτηση στον
ΕΦΚΑ – ΙΚΑ για κύρια
σύνταξη, περικόπτεται η
προσυνταξιοδοτική παροχή, συγχρόνως
και η καταβολή της συνδρομής υπέρ
Συλλόγου που κρατείτο αυτόματα.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να
πληρώνουν τη σχετική συνδρομή 4.5€
το μήνα μέχρι να βγει η επικουρική,
γιατί σύμφωνα με το καταστατικό
αρ.4, παρ.γ΄ τα μέλη που καθυστερούν
την συνδρομή πέραν των 6μηνών
διαγράφονται.
Θα πρέπει να πληρώσουν όλες τις
καθυστερημένες οφειλές για να μπορούν
να εκπροσωπηθούν στις δικαστικές
διεκδικήσεις, υγεία και γενικά σε όλες
τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Εισφορά υπέρ
Συλλόγου 4,5€
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ανακοίνωση σχετικά με το facebook
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην ανανεωμένη σελίδα μας στο facebook. Για να
ενεργοποιηθείτε όσοι είσαστε έως τώρα φίλοι στην προηγούμενη
έκδοση, θα πρέπει να κάνετε like στη σελίδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK.
Στη νέα έκδοση facebook θα έχουν πρόσβαση όσοι επιθυμούν
να ενημερώνονται και να επικοινωνούν, για συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά θέματα.
Με ευθύνη του Δ.Σ. θα γίνεται ενημέρωση ή θα δίνονται σύντομες απαντήσεις όπου χρειάζεται.
Σε καμιά περίπτωση όμως οι απαντήσεις αυτές δεν αποτελούν
ούτε υποκαθιστούν νομικές συμβουλές.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση προσβλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές με εμφατικά
υπονοούμενα αναρτήσεις, προσωπικές επιστολές και σχόλια που
παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλων μελών ή και τρίτων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε άλλος λογαριασμός facebook σχετικός με συνταξιούχους της Alpha Bank π.χ. Ομάδα Συνταξιούχων ALPHA BANK κ.λπ. δεν εκφράζει ούτε έχει σχέση με
το συλλογικό μας όργανο. Οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία εκφράζει προσωπικές απόψεις των διαχειριστών
της σελίδας.
Κάθε χρήστης και επισκέπτης της ανανεωμένης σελίδας στο
facebook συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω
όρους.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 873/2018 – ΣΥΜΒΑΣΗ 1981
Αρ. Πρωτ. 1121
Αθήνα, 18 Μαΐου 2018

Συνάδελφοι,
Μετά από δώδεκα (12) μήνες από τη συζήτηση των δύο αγωγών μας με τις οποίες
ζητούσαμε να υποχρεωθεί η Τράπεζα να μας
καταβάλλει , σύμφωνα με τις συμβατικές έναντι μας υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τη
Σύμβαση του 1981, τα χρηματικά ποσά που
αντιστοιχούσαν στις μειώσεις που επέφεραν
οι νομοθετικές μεταβολές, δημοσιεύτηκε η με
αριθμό 873/2018 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου δεν
έκανε δεκτές τις αγωγές μας, θεωρώντας ότι η
νομοθετική ένταξη του ΤΑΠΤΠ στο ΕΤΑΤ είχε
καταλυτική επίδραση στη σύμβαση του 1981.
Δυστυχώς η απόφαση δεν απάντησε ειδικά και
αιτιολογημένα στους εμπεριστατωμένους ισχυρισμούς μας για την ιδιαίτερη φύση της σύμβασης του 1981, που είχαν στηριχθεί και στις
γνωμοδοτήσεις των καθηγητών Αγγ. Στεργίου
και Δ. Ζερδελή και της δικηγόρου και Δ.Ν. Όλγας Αγγελοπούλου. Η κρίση του Δικαστηρίου
έχει προσχωρήσει σε εσφαλμένη ερμηνεία του
νόμου. Η Σύμβαση του 1981 δεν καταργήθηκε
και δεν θα μπορούσε να καταργηθεί από το άρθρο 10 του ν. 3620/07.
Η απόφαση μεταξύ άλλων αντιπαρήλθε ότι :
Η δέσμευση της Τράπεζας για κάλυψη της δι-

αφοράς διατηρήθηκε και μετά την υπαγωγή των
εργαζομένων – ασφαλισμένων της στο ΕΤΑΤ.
Επίσης τις τεκμηριωμένες θέσεις μας για τον
αμφοτεροβαρή χαρακτήρα της σύμβασης του
1981, με την οποία η Τράπεζα απέκτησε την
σημαντικότατη περιουσία του Ταμείου καθώς
και ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1981,
έναντι καθενός από εμάς να καλύπτει τις διαφορές στις συντάξεις μας, όπως αναλυτικά υποστηρίξαμε στο Δικαστήριο.
Με τις κρίσεις της, η απόφαση ταυτίζει την περίπτωση του ΤΑΠΤΠ με τις περιπτώσεις άλλων
επικουρικών ταμείων Τραπεζών για τα οποία η
υποχρέωση των τραπεζών εξαντλούνταν στην
κάλυψη των ελλειμμάτων τους και δεν αφορούσε την ενοχική υποχρέωση της Τράπεζας για
κάλυψη της διαφοράς σε περίπτωση ένταξης σε
ενιαίο φορέα, όπως ΡΗΤΑ είχε προβλεφθεί στη
σύμβαση του 1981.
Ακόμη, το χαρακτηριστικό της Σύμβασης του
1981 που τη διαφοροποιεί από κάθε άλλη παρόμοια και παράλληλα νομιμοποιεί πλήρως τον
ισχυρισμό μας ότι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας
είναι αποκλειστικά ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ και ουδεμία
σχέση έχουν με κοινωνικοασφαλιστικές παροχές και ως εκ τούτου δεν μπορεί ο νομοθέτης
να επέμβει σε αυτές περιορίζοντάς τες ή επαναπροσδιορίζοντάς τες, είναι ότι με τη σύμβαση

του 1981 μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα η σημαντικότατη περιουσία του Ταμείου και τη διοίκηση του ανέλαβε η Τράπεζα .
Σε όλες τις άλλες παρόμοιες συμβάσεις στον
χώρο των Τραπεζών οι υποχρεώσεις των Τραπεζών έναντι των εργαζομένων τους - ασφαλισμένων, είχαν ως δικαιολογητική βάση την
εργασιακή σύμβαση. Οι παροχές των τραπεζών
αποτελούσαν αντάλλαγμα της προσφερόμενης
εργασίας. Ουδέν άλλο αντάλλαγμα προβλεπόταν υπέρ των Τραπεζών. Στη σύμβαση του
1981 όπως αποδείξαμε με αδιάσειστα στοιχεία
και μάρτυρες στο Δικαστήριο, η Τράπεζα όπως
προαναφέραμε έλαβε ολόκληρη την περιουσία
του Ταμείου (μετρητά ακίνητα, μετοχές) ως
αντάλλαγμα για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.
Συνάδελφοι,
Την προσεχή εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί
σύσκεψη με τους νομικούς συμβούλους μας και
στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς με Ανακοίνωση και σχολιασμό στην Εφημερίδα μας.
Αγωνιζόμαστε Δυναμικά μέχρι να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η
υπόθεση μας πλέον θα κριθεί από το Εφετείο.
Πιστεύουμε ακράδαντα στην τελική δικαίωσή
μας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ (Ν.4051/12, Ν.4093/12)
ΚΑΤΑ ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ
Συνάδελφοι,
Ι. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων μας για
την δικαστική διεκδίκηση των μειώσεων που
επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας με τους Ν.
4051/2012 και Ν.4093/2012 και οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’
αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς και για την
διεκδίκηση των επιδομάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας που έχουμε απωλέσει κατ’
εφαρμογή των παραπάνω νόμων, σας ενημερώνουμε ότι οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου έχουν καταθέσει τις σχετικές αγωγές
για όλους τους συνταξιούχους μέλη μας που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον και προσκόμισαν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία
του Συλλόγου.
Ειδικότερα έχουν κατατεθεί οι αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
κατά του ΕΦΚΑ αφορώσες στους συνταξιούχους κύριας σύνταξης με τις οποίες αιτούμαστε
1. την καταβολή των συντάξεων μας εφεξής
στο ύψος που ανέρχονταν προ των ανωτέρω
παράνομων και αντισυνταγματικών μειώσεων 2. την καταβολή από τον 6ο του έτους
2015 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του
ΣτΕ) μέχρι και σήμερα, των ποσών σύνταξης

που απωλέσαμε, καθώς συνεχίζονται οι παραπάνω μειώσεις, και τέλος την καταβολή των
επιδομάτων Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας
για τα έτη 2015 -2018.
Επίσης έχουν κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και αγωγές
κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΠ που αφορούν
στους
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος και επικουρικής σύνταξης αντίστοιχα με αίτημα την καταβολή των ποσών σύνταξης και δώρων που έχουμε απωλέσει από
την ημερομηνία δημοσίευσης των παραπάνω
αποφάσεων ΣτΕ , ήτοι 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. 73Α
και 96 αντίστοιχα του Ν.437/2016.
Σημειώνουμε ότι κατά την κατάθεση των
αγωγών στα διοικητικά δικαστήρια δεν ορίζεται ρητή δικάσιμος και η εκδίκαση των ως
άνω αγωγών θα προσδιοριστεί από το Δικαστήριο και θα γνωστοποιηθεί με κλήση στους
νομικούς μας συμβούλους εντός του επόμενου
έτους, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
ΙΙ. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο
επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση από-
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φασης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας επί της αίτησης Ακύρωσης του
Συλλόγου μας που μαζί με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ
και αλλά πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων
και συνταξιούχων είχαμε προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για την ακύρωση
των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τον
παράνομο επανυπολογισμό των επικουρικών
μας συντάξεων και η οποία Αίτηση συζητήθηκε
στις 6.10.2017. Την ίδια ως άνω ημερομηνία
(6-10-2017) συζητήθηκαν και οι προσφυγές
για την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων
για τον επαναϋπολογισμό των κύριων συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς
(από 1.1.2019) για τις οποίες δημοσιεύματα
στον ηλεκτρονικό τύπο αναφέρουν ότι οι Σύμβουλοι του ΣτΕ στην τελευταία διάσκεψή τους
φαίνεται να αποφάσισαν με οριακή πλειοψηφία
(13 -12) ότι ο επαναυπολογισμός των κύριων
συντάξεων και η περικοπή της προσωπικής
διαφοράς είναι συνταγματικές. Ωστόσο καθώς
όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφικές
πληροφορίες οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένοι αναμένοντας την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων . Ο Σύλλογος μας θα σας ενημερώνει με υπευθυνότητα για τις σχετικές εξελίξεις προκειμένου κατόπιν να καθορίσουμε τις
περαιτέρω ενέργειες μας.
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To Δ.Σ. σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι
Τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά, από 27/7/2018 – 26/8/2018.
Τα μέλη του Δ.Σ. θα βρίσκονται σε επιφυλακή και θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο μας.
Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει ενημέρωση σας με έκτακτη ανακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ

6ήμερη Οδικώς ΤΙΡΑΝΑ-ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΠΑΡ-ΜΠΟΥΝΤΒΑΚΟΤΟΡ-ΝΕΟΥΜ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΜΟΣΤΑΡ-ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ

ΣΟΦΙΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΣΙΝΑΪΑ-ΜΠΡΑΣΟΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
- ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΜΠΑΝΣΚΟ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

Αναχώρηση : 29 Σεπτεμβρίου 2018

Αναχώρηση : 22 Οκτωβρίου 2018

Τιμή κατ’ άτομο:
€295
Τιμή μονόκλινου: + €110

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τιμή κατ’ άτομο: €320
Τιμή μονόκλινου: +€140

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ξενοδοχεία 3*& 4* με ημιδιατροφή

Ξενοδοχεία 3*& 4* με ημιδιατροφή

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ προκαταβολή €30. Το υπόλοιπο σε (4) μηνιαίες
δόσεις. ΜΟΝΟ με πιστωτικές κάρτες Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι

•Τ
 ΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ προκαταβολή €50
το υπόλοιπο σε (4) μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ με πιστωτική κάρτα Δηλώσεις

10.9.18 για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή

συμμετοχής το αργότερο μέχρι 1.10.18 για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στα γραφεία του Συλλόγου μας στους συναδέλφους, κ. Β. Νικολάου ή κ. Αντ. Οικονομόπουλο.
τηλ. 210-3604327, κιν. 6944251595

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ)
2. ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΤΡΑ)
3. ΓΚΟΥΒΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
5.	ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
6.	ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΛΑΜΙΑ)
7.	ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
8.	ΜΠΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗΝΑ)
9.	ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΒΟΛΟΣ)
10.	ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
12.	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(ΑΘΗΝΑ)
13. ΠΑΤΙΝΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΒΟΛΟΣ)
14. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΒΕΡΟΙΑ)
15.	ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ-ΧΛΥΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΧΗΛ
(ΑΘΗΝΑ)

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2.	ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
3.	ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4.	ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5.	ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.	ΚΑΡΑΪΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
7.	ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ
8.	ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
9.	ΚΟΥΜΕΛΑ ΣΟΦΙΑ
10.	ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

11.	ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
12.	ΜΑΝΙΑΤΗ-ΧΡΕΠΑ
ΜΑΡΙΑ
13.	ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.	ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
15.	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
17.	ΠΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
20.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ

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

