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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 30
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όσο πιο αναλυτικά γίνεται, για ένα αίτημα - διεκδίκηση που ταλανίζει
τους συναδέλφους που προέρχονται από την ASPIS BANK ATE, πάνω από μια δεκαετία. Την διεκδίκηση του
Ομαδικού Ασφαλιστικού Συμβολαίου της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. με Αρ. 50670 στο οποίο είχαν ενταχθεί
όλοι οι συνάδελφοι στα πλαίσια εργοδοτικής παροχής μισθολογικής φύσεως.

Αφουγκραστήκαμε τις αγωνίες και ανησυχίες σας, συνεργαστήκαμε εντατικά με τους συναδέλφους που
εντάχθηκαν στο σύλλογο μας και κρίναμε από κοινού να παρέμβουμε ουσιαστικά με στόχο την επίλυση του.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με το
χρονίζον αυτό δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας.

Οφείλουμε όμως σε πρώτο στάδιο να ενημερώσουμε αναλυτικά τους συναδέλφους την εξέλιξη της
υπόθεσης και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα.

Καταρχήν η ομάδα διεκδίκησης αποτελείται συνολικά από 730 περίπου άτομα, 440 που εξακολουθούν να
εργάζονται σήμερα στην Eurobank, εκ των οποίων τα 165 περίπου είναι πλέον μέλη του Σ.Ε.Ν.Τ.Τ.. Αρμόδια
για την διεκδίκηση των αξιώσεων μας είναι η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η οποία απαρτίζεται από
συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από την τράπεζα καθώς και από εν ενεργεία συναδέλφους.
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Η διεκδίκηση χωρίζεται σε δύο μέρη:
Α ΜΕΡΟΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης της αδείας της
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, που είναι η 21/9/2009.
Τα ποσά που δικαιούται ο καθένας μπορείτε να τα δείτε στο link της Τράπεζας της Ελλάδος
https://liquidationportfolios.bankofgreece.gr/ (Εταιρία:

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, Κλάδος Ασφάλισης: Ομαδικό, Αριθμός Συμβολαίου: 50670) η οποία έχει και την εποπτεία.
Στις 17 Οκτωβρίου 2016, ξεκίνησε η διαδικασία προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Εκκαθάρισης στο ενεργητικό της υπό εκκαθάρισης ασφαλιστικής εταιρείας
δεν υπήρχαν διαθέσιμα για τον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων. Για το λόγο αυτό, ο μοναδικός τρόπος
να δοθούν χρήματα είναι η ενεργοποίηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου( http://www.pligf.gr ). Το Εγγυητικό
Κεφάλαιο Ζωής, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ικανοποιεί τους δικαιούχους σε ποσοστό 70% επί
του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού μετά τις καταβολές της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Με το
άρθρο 92 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020) προστίθεται (μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν.3867/2010 9Α 128) παρ. 5α η οποία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την άπαξ προκαταβολή από το
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από
ασφαλίσεις

ζωής

(http://www.pligf.gr/el/pdfs/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83
%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20
3867_2010.pdf ). Τα 20.000.000 ευρώ αποτελούν το 7% περίπου των αποζημιώσεων, αλλά είναι μια αρχή.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα λήξης της
υπόθεσης. Επίσης ότι δικαιούχοι του συμβολαίου δεν είμαστε εμείς αλλά η ASPIS BANK ATE. Κατά συνέπεια
οποιαδήποτε διανομή γίνει, όποτε γίνει, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα πρέπει να γίνει, αρχικά στην
Εκκαθάριση της PQH και εν συνεχεία στους δικαιούχους.
*Για το Α’ Μέρος οι δικηγόροι με τους οποίους έχουμε υπογράψει εργολαβικά είναι οι : Γεώργιος Ε.
Παπαμιχαήλ, Παγώνα Π. Παπαδημητρίου και Γεωργία Ν. Φιλιπποπούλου με συνολική δικηγορική αμοιβή
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12%.
Β ΜΕΡΟΣ
01/07/2007 έως την 31/12/2011 .
Τα ποσά που δικαιούται ο καθένας προκύπτουν ως εξής :
α) Για το χρονικό διάστημα από την 01.07.2007 η Τράπεζα ASPIS BANK A.T.E. ΑΦΕΝΟΣ κατέβαλλε μειωμένες
εισφορές στο ασφαλιστήριο πρόγραμμα της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ για εμάς τους εργαζομένους (5%, αντί για
10%, επί του ονομαστικού μισθού κάθε υπαλλήλου επί 14,5 μισθούς ετησίως), ΑΦΕΤΕΡΟΥ συγκέντρωνε και
παρακρατούσε πρόσθετο ποσό, ίσο με το (υπόλοιπο) 5% του ονομαστικού μισθού κάθε υπαλλήλου επί 14,5
μισθούς ετησίως, υπέρ εκάστου εργαζομένου και το κατέθετε σε ειδικό λογαριασμό. Δηλαδή για δύο και
περισσότερα έτη (01.07.2007 έως 21.09.2009) η Τράπεζα συγκέντρωνε πρόσθετο ποσό ίσο με το 5% του
ονομαστικού μισθού κάθε υπαλλήλου επί 14,5 μισθούς ετησίως. Η διοίκηση της Τράπεζας προφανώς
αντιλήφθηκε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
Α.Ε.Γ.Α.» και επεδίωξε να προστατεύσει εν μέρει τουλάχιστον εμάς τους εργαζομένους από τον κίνδυνο
μελλοντικής αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρίας που θα είχε ως συνέπεια να χαθούν όλα τα ποσάασφάλιστρα που διαχρονικά κατέβαλλε σε εκείνη.
β) Για το χρονικό διάστημα μετά την 21.09.2009 η τράπεζα ASPIS BANK ATE συνέχισε να αναγνωρίζει την
ύπαρξη ειδικής μισθολογικής παροχής προς εμάς τους εργαζομένους, ανερχόμενης ετησίως στο 10% επί του
ονομαστικού μισθού κάθε εργαζομένου (επί 14,5 μήνες). Μάλιστα συγκέντρωνε και παρακρατούσε
πρόσθετα ποσά που αντιστοιχούσαν πλέον σε ποσοστό 10% επί του ονομαστικού μισθού κάθε εργαζομένου
(επί 14,5 μήνες ετησίως), υπέρ του συνόλου των εργαζομένων.
γ) Για το χρονικό διάστημα μετά την 01.04.2011 η τράπεζα «ASPIS BANK ATE», επικαλούμενη την οικονομική
κρίση, μείωσε το παρακρατούμενο ποσό της μισθολογικής της παροχής για κάθε εργαζόμενο, σε ποσοστό
1% επί του ονομαστικού μισθού κάθε εργαζομένου (επί 14,5 μήνες). Δηλαδή για την περίοδο 01.04.2011 –
31.12.2011 η Τράπεζα παρακρατούσε το 1% του ονομαστικού μισθού κάθε υπαλλήλου επί 14,5 μισθούς,
υπέρ του συνόλου των εργαζομένων. Η συγκέντρωση, παρακράτηση και κατάθεση του ποσού για εμάς τους
εργαζομένους, συνέχισε να λαμβάνει χώρα έως την 31.12.2011, οπότε και διακόπηκε οριστικά.
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Τα ποσά αυτά είχαν παρακρατηθεί με σκοπό την σύναψη ενός νέου ασφαλιστήριου συμβόλαιού, αντίστοιχο
με αυτό της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, με μια φερέγγυα ασφαλιστική εταιρία. Φυσικά, ήταν σαφές ότι, εάν κάτι τέτοιο
δεν θα ήταν εφικτό, τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για καθέναν από εμάς θα αποδίδονταν εν τέλει σε
εμάς τους δικαιούχους.

Με απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με την διεκδίκηση των ως άνω
αξιώσεων, κατατέθηκε αρχικά αγωγή (02.04.2018), η οποία απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο και στην
συνέχεια έφεση (08.10.2019), η οποία επίσης απορρίφθηκε από το Εφετείο, προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS AE (καθολική διάδοχος της «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε.», λόγω συγχώνευσης με
απορρόφηση της τελευταίας, στην οποία είχε μεταβιβαστεί προηγουμένως το συντριπτικό μέρος
ενεργητικού και παθητικού της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και
στην οποία είχε νωρίτερα μεταβιβαστεί το συντριπτικό μέρος του ενεργητικού και παθητικού της «Τ ΒΑΝΚ
ΑΤΕ» (παλαιότερα και με την επωνυμία ASPIS BANK A.T.E.).

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, η Πενταμελής Επιτροπή έχει πλέον δύο επιλογές α) να κάνει αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου ή β) τη διεκδίκηση τους από την Εκκαθάριση του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου με τον ίδιο τρόπο που πήραμε τα δεδουλευμένα και μέρος του υπόλοιπου 50% της
αποζημίωσης απόλυσης.

*Για το Β’ Μέρος οι δικηγόροι με τους οποίους έχουμε υπογράψει εργολαβικά είναι οι : Αντιγόνη Ε.
Κουρβισιάνου με δικηγορική αμοιβή 5% καθώς και οι Γεώργιος Ε. Παπαμιχαήλ και Νικόλαος Κ.
Φιλιππόπουλος με συνολική δικηγορική αμοιβή 7%.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι απολύτως επιφορτισμένη και αρμόδια
για την διεκδίκηση των αξιώσεων που απορρέουν από το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Αρ. 50670 και εκπροσωπούν όλους τους συναδέλφους, σε οποιοδήποτε Σύλλογο και αν
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ανήκουν ή δεν ανήκουν, έχοντας λάβει την εθελούσια, έχοντας συνταξιοδοτηθεί, ή έχοντας ακολουθήσει
οποιοδήποτε διαφορετικό μονοπάτι, που συμμετέχουν στην ομάδα διεκδίκησης και έχουν καταβάλει το
ανάλογο τίμημα και την εξουσιοδότηση τους στους δικηγόρους.

Στο Σύλλογο μας δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, νεότεροι και παλαιότεροι ή προελεύσεως. Θα
προστατεύσουμε και θα διεκδικήσουμε το συμφέρον όλων με την ίδια ένταση, προθυμία και
μεθοδικότητα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Θα κινηθούμε όπως πάντα
με κάθε δυνατό τρόπο, συνδικαλιστικό ή νομικό προκειμένου να δικαιωθούν και να αποδοθούν στα μέλη
μας, αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι τους αναλογεί.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στην διάθεση σας στα τηλέφωνα του συλλόγου, 211 411 4005, 211
411 4004, 211 411 4003 και 211 411 4002.
.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
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