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ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΟΜΑΔΙΚΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ  

ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670 

 

 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Θα κζλαμε κατ’ αρχάσ να ςασ ευχθκοφμε ζνα ευτυχιςμζνο, παραγωγικό και υγιζσ νζο ζτοσ 

2021,  που κα μασ φζρει και πάλι κοντά, αφινοντασ πίςω οριςτικά τθν πανδθμία.    

χετικά με τθν ανακοίνωςθ που κυκλοφόρθςε ςτισ 30/12/2020 από τον φλλογο 

Εργαηομζνων Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου, αναφορικά με τθν πρόοδο τθσ διεκδίκθςθσ του 

Ομαδικοφ Αςφαλιςτικοφ υμβολαίου τθσ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. με Αρ. 50670, τόςο ωσ 

προσ το ςκζλοσ του από 1/7/2007 και εφεξισ ςχθματιςκζντοσ αποκεματικοφ που αφορά 

τθν Σράπεηα, όςο και ωσ προσ το κφριο αποκεματικό μασ που εγκλωβίςτθκε ςτθν 

εκκακάριςθ τθσ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, μετά τθν πτϊχευςθ τθσ τελευταίασ, και προσ 

αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ, οφείλουμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα :   

Kατ’ αρχιν θ  προςπάκεια του ΕΣΣ να περάςει μινυμα ςτουσ δικαιοφχουσ ςυναδζλφουσ 

ότι δεν ζχουν ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν εξζλιξθ τθσ δικαςτικισ διεκδίκθςθσ είναι 

τουλάχιςτον ανακριβισ αλλά και προςχθματικι κακϊσ όλοι γνωρίηουν ότι θ ενθμζρωςι των 

ςυναδζλφων τόςο ςχετικά με τθν εξζλιξθ  τθσ προςφυγισ μασ ςτθν Δικαιοςφνθ αλλά και 

γενικότερα για όλεσ τισ ενζργειεσ για τθν διεκδίκθςθ των αξιϊςεων μασ που απορρζουν 

από το Ομαδικό Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο  ιταν ανζκακεν αναλυτικι και πλιρθσ. 

ε κάκε ςτάςθ τόςο τθσ  πολφχρονθσ διαπραγμάτευςθσ με εκπροςϊπουσ των Σραπεηϊν 

όςο και για τθν δικαςτικι διεκδίκθςθ των αξιϊςεϊν μασ θ Πενταμελισ Επιτροπι ζχει 

προβεί ςε εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ για τισ ενζργειζσ τθσ και ζχει απαντιςει 

διεξοδικά ςε όλα τα ςχετικά ερωτιματα των ςυναδζλφων μασ, μεταξφ άλλων και :  

 - Με ανακοινϊςεισ  

- Με επανειλθμμζνεσ περιοδείεσ και ςυγκεντρϊςεισ ςτα κατά τόπουσ καταςτιματα τθσ 

Σράπεηασ  

- Με προςωπικά τθλεφωνιματα από τα μζλθ τθσ 5μελοφσ Επιτροπισ,   



Μασ προξενεί επομζνωσ κατάπλθξθ το όψιμο ενδιαφζρον του ΕΣΣ, ο οποίοσ ςτο 

παρελκόν, όταν είχε ηθτθκεί θ ςυνδρομι του ωσ αντιπροςωπευτικοφ υλλόγου για 

παρζμβαςι του ςτθν Διοίκθςθ του τότε ΣΣ,  δεν ζδειξε καμία διάκεςθ ςυνδρομισ για να 

ικανοποιθκοφν εξωδικαςτικά οι αξιϊςεισ μασ . 

Καλό κα ιταν λοιπόν να ςταματιςουν τα ςυλλογικά παιχνίδια ςε βάροσ μασ, τα οποία 

προςπακοφν να πάρουν μερίδιο από τισ άοκνεσ προςπάκειεσ μασ, για ευδοκίμθςθ των 

αξιϊςεων των ςυναδζλφων . 

Ωσ πενταμελισ επιτροπι θ οποία ςυςτάκθκε και λειτουργεί αποκλειςτικά για τθν 

διεκδίκθςθ  των αξιϊςεων μασ από το με αρ. 50670 αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο τθσ ΑΠΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α δεν κα ξανά μποφμε ςτθν διαδικαςία απάντθςθσ ςε ςυλλογικζσ 

αντιπαρακζςεισ.  

Ειδικότερα, όπωσ όλοι γνωρίηετε θ Πενταμελισ Επιτροπι από το τζλοσ του ζτουσ 2010 με 

ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ ζχει πραγματοποιιςει επανειλθμμζνεσ ςυναντιςεισ με 

εκπροςϊπουσ των Σραπεηϊν για να μασ καταβλθκοφν τα ςχετικά ποςά. 

Όταν δε θ πενταμελισ Επιτροπι, με τθ ςυνδρομι του υλλόγου, διαπίςτωςε ότι οι 

ςυηθτιςεισ δεν τελεςφοροφςαν, αποφάςιςε να ηθτιςει τθν μεςολάβθςθ του ϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ) . 

Σο πόριςμα τθσ Διευκφντριασ του ΕΠΕ Χ. Γαλανοποφλου και τθσ Μπροφμου A. μετά τισ 
ςυναντιςεισ εκπροςϊπων των μερϊν, απζρριψε τισ απόψεισ τθσ Σράπεηασ και με 
εμπεριςτατωμζνθ επιχειρθματολογία ςυνζςτθςε ουςιαςτικά ςτθν Σράπεηα να ικανοποιιςει 
τισ απαιτιςεισ μασ.  
(Δείτε το πόριςμα εδϊ: https://www.pansype.gr/uploads/files/page_PorismaSEPE.pdf). 
 
τθ ςυνζχεια, παρότι είχε δρομολογθκεί εξωδικαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ, είχαμε με τθ 

ςυνδρομι του υλλόγου επανειλθμμζνεσ ςυναντιςεισ με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Σράπεηασ. 

Όμωσ θ ςχετικι διαδικαςία διακόπθκε όταν θ Σράπεηα περιιλκε ςε ειδικι εκκακάριςθ τον 

Ιανουάριο του 2013, οπότε κατζςτθ αναγκαία θ δικαςτικι προςφυγι. το Μονομελζσ 

Πρωτοδικείο αλλά και ςτο Εφετείο ο φλλογόσ άςκθςε παρζμβαςθ υπζρ τθσ αγωγισ των 

ςυναδζλφων μελϊν. Παρά δε το γεγονόσ ότι με τθν με αρικμό 6831/2019 απόφαςθ του 

Εφετείου Ακθνϊν δεν επιτφχαμε το αποτζλεςμα που αναμζναμε, κα πρζπει να τονίςουμε 

ότι κατά τθ διάρκεια του εν λόγω δικαςτικοφ αγϊνα ουδζποτε αμφιςβθτικθκε θ φπαρξθ 

του ωσ άνω αποκεματικοφ μασ ι το ότι δικαιοφχοι αυτοφ ιταν οι ςυνάδελφοι - προςωπικό 

τθσ πρϊθν ASPIS BANK το οποίο τελικϊσ πζραςε ςτθν Eurobank, αλλά θ βαςικι ζνςταςθ τθσ 

Σράπεηασ ςυνίςτατο ςτο ότι δεν ιταν αυτι υπόχρεθ ςε καταβολι, αλλά  αντίκετα μασ 

https://www.pansype.gr/uploads/files/page_PorismaSEPE.pdf


παρζπεμπε ςτθν  εκκακάριςθ τθσ ASPIS BANK / Σ-ΒΑΝΚ, ενϊ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι 

κινικθκε και το ςκεπτικό των εςφαλμζνων αποφάςεων που εκδόκθκαν. 

Ενόψει όλων αυτϊν και με δεδομζνο ότι το Εφετείο εςφαλμζνα εκτίμθςε τθν νομικι 

επιχειρθματολογία μασ και τισ προςαχκείςεσ αποδείξεισ ευελπιςτοφμε ότι ο Άρειοσ 

Πάγοσ κα κάνει δεκτζσ τισ κζςεισ μασ και κα αναιρζςει τελικϊσ τθν υπ’ αρικμ. 6831/2019 

απόφαςθ του Εφετείου Ακθνϊν.  

Β. Ωσ  προσ το κφριο αποκεματικό για το οποίο ζχουμε αξίωςθ κατά τθσ εκκακάριςθσ τθσ 

ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ζχουν ιδθ ενθμερωκεί διεξοδικϊσ οι δικαιοφχοι για το ότι ζχουν ιδθ γίνει 

όλεσ οι απαραίτθτεσ αναγγελίεσ και λοιπζσ ενζργειεσ, ϊςτε να κατοχυρωκοφν πλιρωσ τα εν 

γζνει δικαιϊματα τουσ.  

Επίςθσ ζχουμε ιδθ προβεί ςε επαφζσ και ενζργειεσ ϊςτε να καταβλθκοφν κατευκείαν 

ςτουσ πραγματικοφσ δικαιοφχουσ τα ςχετικά ποςά, ςε κάκε δε περίπτωςθ οι νομικοί μασ 

ςφμβουλοι ζχουν επεξεργαςτεί όλα τα νομικά επιχειριματα για να μθν γίνει θ όποια 

καταβολι από το Εγγυθτικό Κεφάλαιο Ζωισ ςτθν Εκκακάριςθ αλλά να γίνει όπωσ 

επιβάλλεται,  απευκείασ ςτουσ δικαιοφχουσ - μζλθ.  

 

υνάδελφοι,  

Είμαςτε ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ διεκδίκθςθσ πιςτεφοντασ ότι οι προςπάκειεσ μασ κα 

ευδοκιμιςουν . 

Φυςικά όποιοσ ςυνάδελφοσ επικυμεί διευκρινιςεισ, μπορεί να επικοινωνιςει με τα μζλθ 

τθσ πενταμελοφσ επιτροπισ, όπωσ ςυνζβαινε εξάλλου μζχρι ςιμερα. 

Για οποιαδιποτε εξζλιξθ κα ςασ ενθμερϊςουμε.  

 

Ακινα 08.01.2021 

Η Πενταμελισ Επιτροπι 

 

 

 


