
Ο κάτωθι υπογράφων, μέλος/συνεταίρος του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Προμηθευτικός και 
Πιστωτικός Συνεταιρισμός των Εργαζομένων και Συνταξιούχων της Alpha Bank ΣΥΝ.Π.Ε.» (πρώην 
Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Εμπορικής Τράπεζας), έχοντας διαπιστώσει ότι,

1. Tα τελευταία χρόνια υφίσταται παντελής έλλειψη ενημέρωσης των μελών/συνεταίρων από 
τη διοίκηση του ΣΥΝ.Π.Ε. σε ότι αφορά τις Γενικές Συνελεύσεις και τις εκλογές του Συνε-
ταιρισμού (εκλογές χωρίς να παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος όπως ορίζει ο νόμος), 
διαδικασίες  που τις πληροφορούμαστε εκ των υστέρων σε μια περίοδο που οι δυνατότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών είναι τεράστιες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τελευταία πρόσκληση για ΓΣ στο site του ΣΥΝΠΕ είναι του 
έτους 2015.

Στις τελευταίες εκλογές (28/2/2020) με, αναφερόμενη στα πρακτικά, συμμετοχή 227 μελών 
του ΣΥΝΠΕ, η ενημέρωση έγινε επιλεκτικά με ειδικό τρόπο.

2. Οι διαδικασίες διαχείρισης που ακολουθούνται μας προβληματίζουν. Ενδεικτικά:

• Δεν παρέχεται καμία ουσιαστική πληροφόρηση στα μέλη για τα οικονομικά δεδομένα 
του ΣΥΝΠΕ και υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια. 

• Ο τελευταίος Ισολογισμός & Αποτελέσματα Χρήσης που υπάρχουν στο site του ΣΥΝΠΕ 
είναι για τα πεπραγμένα του έτους 2014. Οι ισολογισμοί, που έχουν δημοσιοποιηθεί, 
έχουν πολύ περιορισμένη πληροφόρηση όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δα-
πάνες/έξοδα ετησίως, π.χ. έξοδα διοίκησης € 250.000, δαπάνες προώθησης προϊόντων 
€ 160.000 κ.τ.λ.. 

• Στις εκλογοαπολογιστικές ΓΣ της 15/9/2017 και 28/2/2020, σύμφωνα με τα πρακτικά, 
δεν υπήρξε Ισολογισμός & Αποτελέσματα Χρήσης του έτους, ούτε έγινε κάποια συζήτηση 
για τον απολογισμό του ΔΣ. Με αναφερόμενη ώρα έναρξης των ΓΣ 4:30 μ.μ. και ώρα που 
ξεκίνησαν οι εκλογές για το νέο ΔΣ 5 μ.μ. και 5:15 μ.μ. αντίστοιχα, είναι άξιο απορίας 
πότε υπήρξε αναλυτικός απολογισμός και συζήτηση. 

• Μέλη του ΣΥΝΠΕ, όπως μας πληροφόρησαν, ζήτησαν στοιχεία από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη» για την ομαδική ασφάλισή τους και από τα έγγραφα που 
έλαβαν διαπίστωσαν ότι παρακρατείται από τον ΣΥΝΠΕ το 30% περίπου του ποσού που 
καταβάλλουν στον ΣΥΝΠΕ για το ομαδικό ασφαλιστήριο και αποδίδεται το υπόλοιπο 70% 
για ασφάλιστρα στην ασφαλιστική εταιρεία. Εάν αυτό αναχθεί και συμβαίνει σε όλα τα 
ασφαλισμένα μέλη προκύπτουν σημαντικότατα ποσά τα οποία πηγαίνουν σε άγνωστες 
σε εμάς δαπάνες που δεν έχουν αιτιολογηθεί ούτε έχουν δοθεί έστω κάποια στοιχεία 
τεκμηρίωσης.

• Ο ΣΥΝΠΕ διαχειρίζεται καταβεβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο € 680.000, συν απο-
θεματικά € 170.000, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των € 850.000 (Ισολογισμός έτους 
2020) που έχει μηδενικό κόστος χρήματος. Την ίδια στιγμή έχει δάνεια από την Alpha 
Bank ύψους € 860.000 με επιτόκιο (κόστος χρήματος) 0,60%. Το κεφάλαιο αυτό το δα-
νείζει στα μέλη του. Η σύμβαση που υπογράφουν οι δανειολήπτες πληροφορηθήκαμε 
ότι αναφέρει “προμήθεια” 9%, όμως σύμφωνα με μελέτη της Αναλογιστικής Εταιρείας 
“Prudential Β. Μαργιός & Συνεργάτες”, που ενημερωθήκαμε ότι διενεργήθηκε για λο-
γαριασμό του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, η ανάλυση με τραπεζικούς 
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όρους είναι ότι εφαρμόζει “ετήσιο επιτόκιο δανεισμού βάσει των αρχών της απλής κε-
φαλαιοποίησης” που ξεκινά από 19,68% και φθάνει στο 20,33%. Τα επιτόκια αυτά είναι 
παντελώς αδικαιολόγητα με δεδομένο ότι ο ΣΥΝΠΕ εξ ορισμού δεν είναι κερδοσκοπικός 
οργανισμός και ο ρόλος του είναι να βοηθάει πραγματικά και ουσιαστικά τα μέλη του.

• Από τον Ισολογισμό 2020 προκύπτει ότι ο ΣΥΝΠΕ έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα αξίας 
€ 461.000, πράγμα που δημιουργεί απορίες οι οποίες προκαλούν εύλογα ερωτηματικά, 
αφού δεν αποτελεί σκοπό του ΣΥΝΠΕ η επενδυτική δραστηριότητα σε ακίνητα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των αρχών στον 
ΣΥΝ.Π.Ε., την προαγωγή όλων των δυνατοτήτων του ως προμηθευτικού συνεταιρισμού, ζητάμε 
τη σύγκληση άμεσα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα ημερησίας διάταξης: Λογοδοσία 
ΔΣ, με έγκαιρη ενημέρωσή μας με αποστολή της πρόσκλησης ΓΣ στην ηλεκτρονική μας διεύ-
θυνση και αποστολή σύντομου γραπτού μηνύματος στο κινητό μας τηλέφωνο. 
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