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Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας» 

που εδρεύει στην Αθήνα, 3ης Σεπτεμβρίου 8, νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

 

ΠΡΟΣ 

1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της 

Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 23, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣ :  

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.  κο Σπύρο Φιλάρετο,  Σταδίου  40. 

2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δ.Σ.  Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. κο Αλέξιο Πιλάβιο, Σταδίου  

40. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ   ΚΑΙ ΠΡΟΣ  :  

1. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» 

που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κων/νου 8, νόμιμα εκπροσωπούμενο. 

2. Τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημήτριο Τσακίρη, που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. 

Κων/νου 8. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

    Όπως γνωρίζετε σύμφωνα  με το άρθρο  51  σε συνδυασμό με το άρθρο  53 παρ. 

3 του Ν. 4387/2016 οι συντάξεις για τους μέχρι  31.12.1992  ασφαλισμένους του  

ΕΤΑΤ, προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ, χορηγούνται από  1.1.2017   από τον  ΕΦΚΑ 

- Γενική  Δ/νση  Καταβολής Παροχών Υγείας, Διεύθυνση Λοιπών Παροχών, Τμήμα 

Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών -  σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις  

του  αρ.61 περ. β΄ του  ν. 3371/2005.   

Ωστόσο, δεν καταβάλλονται οι συντάξεις με αποτέλεσμα  οι συνάδελφοι μας  

να στερούνται επί μακρώ  τον  μοναδικό πόρο  διαβίωσής τους. 
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 Με την από  6.6.2019 επιστολή του ο Υποδιοικητής του  ΕΦΚΑ  ζήτησε από 

την  ALPHA BANK  να  παραταθεί η συνεργασία  του  ΤΕΑΠΕΤΕ με την εταιρεία 

«ΕΠΙΛΥΣΙΣ»  που υποστηρίζει  μηχανογραφικά  το  Ταμείο.  

 Σε   συνέχεια της ως  άνω  επιστολής,  το ΤΕΑΠΕΤΕ   με το από  7.6.2019 

έγγραφο της  Διευθύντριάς του  δεσμεύθηκε ότι θα παραταθεί  η συνεργασία του  

ΤΕΑΠΕΤΕ με την  εταιρεία  «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» προκειμένου να  διευκολυνθεί το  έργο της  

έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, της  πληρωμής των  δικαιούχων  και  

της υλοποίησης πιθανών μεταβολών  στις  συντάξεις που ήδη καταβάλλονται. 

Παράλληλα  με  το  ίδιο έγγραφο, τόσο η  Τράπεζα  όσο και  το ΤΕΑΠΕΤΕ  

δεσμεύθηκε ότι η  εταιρεία «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» θα   προβεί σε όλες τις απαραίτητες  

ενέργειες για την υλοποίηση των ως άνω  εργασιών.  

   Ωστόσο  και παρά την  ρητή  δέσμευση  που  ανέλαβαν με το  ως άνω  από 

7.6.2019   έγγραφο,   όλοι  οι εμπλεκόμενοι  φορείς – η   Τράπεζα , το  ΤΕΑΠΕΤΕ 

και η  «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» -  και   ενώ  την περασμένη   Δευτέρα, 11.6.2019 αναμενόταν η 

έναρξη λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας «ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΟΕ» 

με την  διοικητική συνδρομή στο έργο αυτό έμπειρων λειτουργών  της Τράπεζας, 

όπως  μας  είχαν ενημερώσει εκπρόσωποι του  ΤΕΑΠΕΤΕ,  μέχρι και σήμερα ουδεμία 

ενέργεια   προς  αυτή  την κατεύθυνση έχει  λάβει  χώρα.  

 Αντ’ αυτού όπως πληροφορούμαστε, προβάλλεται προσχηματικά  ότι προ 

οποιασδήποτε  έναρξης  εργασιών  απαιτείται  η υπογραφή  σύμβασης με ειδικούς 

όρους και συμφωνίες μεταξύ  του  ΤΕΑΠΕΤΕ και της «ΕΠΙΛΥΣΙΣ», ενώ στην 

πραγματικότητα  αποτελεί   μια  παράταση  συνεργασίας μεταξύ  τους   και για τον 

λόγο αυτό άλλωστε η Διευθύντρια  του ΤΕΑΠΕΤΕ έχει δεσμευθεί  ότι   οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι  της  «ΕΠΙΛΥΣΙΣ»  θα   μεταβούν   άμεσα στον  ΕΦΚΑ  για να  ξεκινήσει η  

απονομή και  πληρωμή  των    συντάξεων  που εκκρεμούν.  Όλα   δε  τα ανωτέρω 

συνεπάγονται,  για μια ακόμη  φορά   καθυστέρηση   ή ακόμα  και  αναβολή  επ’ 

αόριστον στην έκδοση και πληρωμή των συντάξεων  στους συναδέλφους,  

δικαιούχους  προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. 

 Μια τέτοια  εξέλιξη θα  συνιστά  κατ’ ουσίαν  υπαναχώρηση  από την  

συμφωνία όπως αυτή αποτυπώνεται  στο από 7.6.2019  έγγραφο  του  ΤΕΑΠΕΤΕ με 

αποτέλεσμα και πάλι  η  έκδοση και  η  πληρωμή των  συντάξεων των  δικαιούχων 

προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ  να   παραμένει μετέωρη και αβέβαιη. 

    Η ανάγκη να συνεχιστεί η μηχανογραφική κάλυψη του Ταμείου είναι 

επιτακτική και εδράζεται τόσο στις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, όσο και 

στο Ν.3371/2005 και κυρίως δε στο άρθρο 5 του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ 

σύμφωνα με το οποίο "...................η εισφορά της Τράπεζας ορίζεται ίση με το 
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ποσό που απαιτείται ως συμπλήρωση των λοιπών πόρων του Ταμείου για την 

πληρωμή όλων των κάθε είδους παροχών του προς τους συνταξιούχους και 

ασφαλισμένους των δαπανών και εξόδων για τις ανάγκες λειτουργίας του, των 

εν γένει υποχρεώσεών του και κάθε άλλη ανάγκη σχετική με την ανεμπόδιστη 

εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. 

Η παραπάνω εισφορά αποτελεί εκπεστέα παραγωγική δαπάνη της Τράπεζας και 

έσοδα του Ταμείου απαλλαγμένη από κάθε κράτηση, εισφορά, ή δικαίωμα υπέρ 

τρίτου. 

Το Δ.Σ. του Ταμείου έχει την ευθύνη να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια που επιβάλλεται, τόσο για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των 

παραπάνω πόρων, όσο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των συντάξεων και 

λοιπών παροχών του καταστατικού αυτού στους δικαιούχους" 

 Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι Υπηρεσίες του ΤΕΑΠΕΤΕ παρείχαν υπηρεσίες 

στο ΕΤΑΤ και κατόπιν στον ΕΦΚΑ-Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, προς  

υποστήριξη της ασφάλισης – συνταξιοδότησης - προσυνταξιοδοτικών παροχών 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. Οι υπηρεσίες αυτές  

παρέχονταν από υπαλλήλους της Τράπεζας   που  στεγάζονται στο κτήριο του 

ΤΕΑΠΕΤΕ, Νίκης 23.  

 Εξάλλου στο ως άνω κτίριο στεγάζεται και η ομάδα της μηχανογράφησης 

(ΕΠΙΛΥΣΙΣ) που υποστηρίζει  το σύστημα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 

ΤΕΑΠΕΤΕ που ανήκουν στο πρ. Ε.Τ.Α.Τ., με σύμβαση έργου μεταξύ του ΤΕΑΠΕΤΕ 

και της εταιρείας ΕΠΙΛΥΣΙΣ. Το Ταμείο έχει πλήρη κάλυψη μηχανογραφικού 

συστήματος καθώς και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων ανάπτυξής του και 

λειτουργίας του. 

  Περαιτέρω σημειώνουμε ότι ο μέσος χρόνος συνταξιοδότησης  επί   ΕΤΑΤ  

ανερχόταν  σε  δύο μήνες, ενώ η σημερινή ως άνω διαμορφωμένη  κατάσταση για 

τους συναδέλφους  που εδώ και δύο και πλέον έτη στερούνται συνταξιοδοτικής 

υπηρεσίας, επιδεινώνεται έτι περαιτέρω λόγω  της  αδυναμίας λήψης   και  της   

εφάπαξ παροχής τους,  παρά το  γεγονός   ότι από το ΕΤΕΑΕΠ έχουν εγκριθεί τα 

σχετικά  ποσά σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση, η οποία όμως απαιτεί την 

προηγούμενη έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης  του  δικαιούχου η οποία αν 

και έχει γίνει η επεξεργασία από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ δεν έχει 

εκδοθεί λόγω μη εξεύρεσης λύσης σχετικά με το μηχανογραφικό σύστημα.  

Επομένως  στην παρούσα εξαιρετικά κρίσιμη ώρα για τους συνταξιούχους 

μέλη μας είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας να τηρηθεί χωρίς ούτε μια μέρα 

καθυστέρηση η δέσμευση του ΤΕΑΠΕΤΕ και της Τράπεζας, όπως αυτή έχει 
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αποτυπωθεί στο από 7.6.2019 έγγραφο του ΤΕΑΠΕΤΕ, για άμεση μετάβαση των 

αρμοδίων υπαλλήλων της ΕΠΙΛΥΣΙΣ στους χώρους του ΕΦΚΑ για την έκδοση  

των νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων  και  την πληρωμή αυτών.  

 Στην παρούσα  φάση, οποιοδήποτε υπόδειξη   για   εξεύρεση λύσης, λήψη 

άμεσων   αποφάσεων καθώς και  για την ανάληψη ευθυνών  από  τις αρμόδιες  

υπηρεσίες  του   ΕΦΚΑ, όπως   διατυπώνεται  και με την από 12 Ιουνίου 2019 

ανακοίνωση του ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων AlphaBank – Εμπορικής,  υπογεγραμμένη 

από  τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΑΠΕΤΕ κο Γεώργιο Κωνσταντινόπουλο και το μέλος 

του ΔΣ ΤΕΑΠΕΤΕ κο Βασίλειο Χαιρέτη, δεν συμβάλει    ουσιαστικά  στην   

αντιμετώπιση του προβλήματος   αλλά  παρατείνει  την αβεβαιότητα σχετικά με το 

αν και πότε θα καταβληθούν οι  συντάξεις  στους   δικαιούχους   και  ως εκ τούτου  

οδηγεί σε περαιτέρω  εξαθλίωση τους συνταξιούχους!  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας 

 

ΣΑΣ 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Να  προχωρήσετε στην   υλοποίηση της  δέσμευσης   που λάβατε  με το από 

7.6.2019 έγγραφό του ΤΕΑΠΕΤΕ, ώστε να αρχίσει άμεσα η απονομή και καταβολή 

των συντάξεων των δικαιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος προερχομένων 

από το  ΤΕΑΠΕΤΕ καθώς και να λάβετε άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο, για την 

συνέχιση της κάλυψης των δικαιούχων από το μηχανογραφικό σύστημα που 

υποστηρίζει το ΤΕΑΠΕΤΕ και την  διοικητική συνδρομή στο έργο αυτό έμπειρων 

λειτουργών  της Τράπεζας, όπως συνέβη και μετά την υπαγωγή του ΤΕΑΠΕΤΕ στο 

Ε.Τ.Α.Τ. 

     Άλλως 

Οποιαδήποτε  υπαναχώρηση  από τα συμφωνηθέντα  κατά τα ανωτέρω  συνιστά  

παράλειψη  οφειλόμενης   ενέργειας  από πλευράς σας και θα προβούμε σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας 

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου  2019 

 

Για τον «Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας» 

 Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας 

                     Χρήστος Τσιλώνης                     Γεώργιος Δέδες  


