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email : silsinate@hotmail.com 

   

                                                                                    Αθήνα, 29.10.2019 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Λόγω της δικαιολογημένης σύγχυσης που επικρατεί σχετικά με τις αποφάσεις του 

Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προνοίας και της μη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, το Δ.Σ. του 

Συλλόγου κατέβαλε κάθε προσπάθεια να συναντηθεί με το Προεδρείο του Αλληλοβοηθητικού (με 

τις υπ. αριθμ. 2/9.1.19, 14/18.3.19 και 36/25.9.19 επιστολές), προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα 

και να αιτηθεί ενιαία μεταχείριση όλων των συνταξιούχων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει 

καμία επίσημη απάντηση.  

Προσπαθώντας να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέλη μας, αναφέρουμε τις 

κατηγορίες των Συναδέλφων που δύνανται να διεκδικήσουν χρήματα από το Αλληλοβοηθητικό 

Ταμείο Πρόνοιας:  

1. Συνταξιούχοι από 7.2.2004 έως και 7.2.2009 που δεν έχουν πάρει διαφορά στο εφάπαξ – 

πρέπει να κάνουν αίτηση που να ζητούν την καταβολή του εφάπαξ με το Παλιό Καταστατικό, 

χωρίς πλαφόν. Με την αίτηση, να λάβουν το 80% του δικαιούμενου ποσού, όπως έγινε και 

με όσους προσέφυγαν στα Δικαστήρια. Αν δεν έχουν αποτέλεσμα, προσφεύγουν δικαστικά. 

2. Συνταξιούχοι από 7.2.2009 και μετά προσφεύγουν κατευθείαν στα δικαστήρια, γιατί σύμφωνα 

με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Καταστατικό του Ταμείου και κυρίως στο άρθρο 24 όπου 

ορίσθηκε ότι όποιος προσλήφθηκε μέχρι 31.12.1992 και αποχωρίσει εντός 5τίας από τις 

εκάστοτε διαδοχικές τροποποιήσεις δεν θα λαμβάνει λιγότερα από αυτά που ορίζει το Παλιό 

Καταστατικό, χωρίς πλαφόν. 

3. Συνταξιούχοι που είχαν ως εν ενεργεία μειώσεις στο μισθό τους (νόμοι 3899/2010 και 

4024/2011), υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν διαφορά εφ άπαξ που προκύπτει από τον 

υπολογισμό, χωρίς αυτές τις μειώσεις. 

  Για περισσότερες  πληροφορίες, επικοινωνήστε απευθείας με το  Αλληλοβοηθητικό Ταμείο 

Προνοίας: 2103392340 – 41, Fax: 2103392364, (Κανάρη 24, Αθήνα, 10674). 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν  να προσφύγουν δικαστικά, ο Σύλλογος σας προτείνει να 

επικοινωνήσετε απευθείας με τα ακόλουθα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με τα θέματα 

του εφάπαξ: 
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1. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

           ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35 – 11523 ΑΘΗΝΑ 

           τηλ.: 210.69.11.736  fax : 210.69.81.752 

           email : lamakrlaw@gmail.com 

  

Κόστος 50 ευρώ με κατάθεση στον λογ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5015 015 865 771 και 5% + ΦΠΑ επί του 

εισπραχθέντος ποσού, ανεξαρτήτου τρόπου είσπραξης. 

   

2. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΜΠΕΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

            ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 – ΑΘΗΝΑ 10679 

             Υποκ/μα ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 21 – ΓΛΥΦΑΔΑ 11675 

             τηλ. : 211.22.60.738 – 694.271.8268 

  

Κόστος 100 ευρώ (50 για τα έξοδα της δίκης και 50 για τα ασφαλιστικά μέτρα συντηρητικής 

κατάσχεσης) με κατάθεση στο λογ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5126 036 901 995 και 3% + ΦΠΑ επί του 

εισπραχθέντος ποσού, ανεξαρτήτου τρόπου είσπραξης. 

   

3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

           ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 32 – ΑΘΗΝΑ 10680 

           site :  dnikolaou.eu 

  

  Κόστος 50 ευρώ με κατάθεση στο λογ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ :GR80017202 90005029071295113 

  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

o Πράξη Απονομής εφάπαξ. 

o Τελευταία μισθοδοσία στην ΑΤΕ. 

o Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

o Ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

  
  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

mailto:lamakrlaw@gmail.com

