
Αθήνα 20.2. 2018

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συμμετοχής
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

την 15η Μαρτίου 2018 και ώρα 10 π.μ. έως 5 μ.μ. 
στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» , Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 

 

Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Η πρώτη πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση είναι στα γραφεία του Συλλόγου Γ΄ Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα την Πέμπτη 
8 Μαρτίου 2018 και εάν δεν υπάρξει απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί, 
οριστικά, την  Πέμπτη 15 Μαρτίου και ώρα 10 π.μ. - 5 μ.μ. στον ημιώροφο στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 
52, Αθήνα. 
Διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της συνέλευσης έχει ενοικιαστεί ολόκληρος ο ημιώροφος, ο 
οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε συνδυασμό με τα αναγκαία ηχητικά συστήματα. 

Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί :
1. Διοικητικός Απολογισμός 2017 - Πρόγραμμα Δράσης 2018
 - Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Διοικητικού   Απολογισμού έτους 2017.
2. Νέα Έκθεση, από 7.2.2018, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί εξόδων Διοίκησης Συλλόγου χρήσεων 2012- 2014 

και επί της Kίνησης του Λογαριασμού Χρεωγράφων για την περίοδο 1/1/2005-30/06/2017.
3. Έγκριση απόφασης ΔΣ της 12ης Φεβρουαρίου 2018 περί διαγραφής από μέλη του Συλλόγου μας των κ.κ. α) Ε. 

Βογιατζάκη,   β) Α. Μπεκιάρη γ)   Γ. Χασαπόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Συλλόγου.  - 
Διεξαγωγή ψηφοφορίας.

4. Κάλυψη Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας και θέματα Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εμπορικής ( ΣΥΝ.Π.Ε.).
5. Οικονομικός Απολογισμός 2017 - Ισολογισμός έτους 2017 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2017 - 

Προϋπολογισμός έτους 2018 – Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού 2017 και 
του Προϋπολογισμού 2018.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των συνδρομών υπέρ της ΟΣΤΟΕ μετά τη νέα Έκθεση, από 7.2.2018,του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Kίνησης του Λογαριασμού ΟΣΤΟΕ για την περίοδο 1/1/2005- 30/06/2017

7. Στέγαση Γραφείων Συλλόγου μας.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα θέματα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη Γενική Συνέλευση που θα καθορίσει 
την πορεία μας ως Σύλλογος και θα σφραγίσει τις εξελίξεις, όσον αφορά τις διεκδικήσεις μας όχι μόνο για τα ειδικά 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα, αλλά και για τα γενικότερα θέματα που μας απασχολούν ( δανειακές υποχρεώσεις, 
πρόσθετη ασφάλιση υγείας, καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου κλπ). Συνεπώς 
η μαζική παρουσία και η ενεργή συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Συμμετοχή με απόψεις και προτάσεις κατά 
τη διαδικασία του διαλόγου, συνειδητή επιλογή και υπερψήφιση προτάσεων που θα ανοίξουν δρόμους και θα 
διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες και λύσεις για τις διεκδικήσεις μας.



Τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Α. Περικοπές των συντάξεων στους συνταξιούχους της Εμπορικής.

Το πλαίσιο δράσης του Συλλόγου μας είναι ο ανυποχώρητος αγώνας ενάντια στις περικοπές των συντάξεων για όλους 
τους συνταξιούχους (10.000) της Εμπορικής Τράπεζας.
Οι περικοπές αυτές είναι:
	Μετά την εφαρμογή   του ν. 4387/2016,  το Φθινόπωρο 2016 , λόγω του επανυπολογισμού  οι επικουρικές 

συντάξεις ΕΤΕΑ  των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ, μειώθηκαν συνολικά μέχρι  82%.
Και αυτό επειδή:
• όρισαν αυθαίρετα ως ποσοστό αναπλήρωσης των επικουρικών συντάξεων το 0,45% 
• δεν λήφθηκαν υπόψη, τα αυξημένα ποσοστά εισφορών (έως 14,75%) και οι αποδοχές επί των οποίων 

υπολογίζονταν οι εισφορές
και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Συντελεστής Επανυπολογισμού (ΣΕ) διαμορφώθηκε στο 0,576% σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα για το ΕΤΕΑΜ και όχι πλησίον του 1% όπως έπρεπε, εάν εφαρμόζονταν η αναλογικότητα εισφορών 
και ποσοστού αναπλήρωσης.
Στις μέχρι σήμερα συναντήσεις του Συλλόγου  με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και με τον 
Υφυπουργό κο  Α. Πετρόπουλο έχει τεθεί επιτακτικά ως πρώτο θέμα η διόρθωση των επικουρικών συντάξεων, 
των παλαιών συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

	Το ίδιο συνέβη το 2017 με την επανυπολογισμό της διαφοράς των επικουρικών συντάξεων ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ με 
ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για όσους ελάμβαναν την συμπληρωματική επικουρική σύνταξη από το ΕΤΑΤ, 
μετά από τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ. 
Επιπλέον σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών της Γενικής 
Διεύθυνσης Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, με τον Γενικό Διευθυντή κο Α. Μπλέκο, στο οποίο εντάχθηκαν οι 
προσυνταξιούχοι του ΕΤΑΤ από 1.1.2017με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), μετά τον επανυπολογισμό 
περιέκοψε αυθαίρετα όλα τα οικογενειακά επιδόματα που, κατά τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, 
χορηγούνταν στην συμπληρωματική επικουρική σύνταξη του ΕΤΑΤ. Εδώ σημειώνουμε ότι το ΕΤΕΑΕΠ συνεχίζει 
να τα χορηγεί κανονικά μετά τον επανυπολογισμό.

	Με την εφαρμογή του ν.4387/2016 τον Σεπτέμβριο 2016 και τον επανυπολογισμό των συντάξεων με ποσοστό 
0,93% αντί του 1,65714% για κάθε χρόνο κύριας και επικουρικής ασφάλισης που προβλέπει το καταστατικό του 
ΤΕΑΠΕΤΕ, είχαμε οριζόντιες περικοπές για όλους όσους βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό σύστημα ΕΤΕΑ και 
ΕΤΑΤ, με αποτέλεσμα οι συνολικές περικοπές να ξεπερνούν το 50%. Επίσης η κατώτερη συνολική σύνταξη (κύρια 
και επικουρική) ορίσθηκε στα 620 ευρώ μεικτά. 
Συνάδελφοι όπως είναι γνωστό την Πέμπτη 19/10/2017 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε μια σημαντική 
εκδήλωση προβολής και διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας στο ιστορικό κτίριο της Παλαιάς Βουλής των 
Ελλήνων. Εκεί αποδείξαμε με νούμερα και τεκμηρίωση το θέμα των οφειλόμενων πόρων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ από 
την Τράπεζα ύψους 1,1-1,3 δις.
Παράλληλα αναδείξαμε το πρόβλημα των επιπλέον περικοπών για όλους τους συνταξιούχους της Εμπορικής. 
Κρατάμε ως «σημείωση» ότι όλοι οι αρμόδιοι πολιτικοί παράγοντες που παραβρέθηκαν αποδέχθηκαν ότι για τους 
συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας πρέπει να υπάρξει διόρθωση, γιατί με την εφαρμογή του ν. 4387/2016 
δεν εφαρμόστηκε η αναλογικότητα καταβαλλόμενων εισφορών και παρεχόμενων συντάξεων, ο δε αρμόδιος 
Υφυπουργός κ. Α. Πετρόπουλος μίλησε για διορθωτικές κινήσεις από πλευράς του Υπουργείου (στην ιστοσελίδα 
του Συλλόγου, www.ssem,gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της εκδήλωσης του Συλλόγου στο Μέγαρο της 
Παλαιάς Βουλής).
Στην εκδήλωση αυτή παρουσίασης της αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ άρχισε ο διάλογος για την αποκατάσταση 
της αδικίας που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων του Ταμείου της Εμπορικής παλαιών και νέων, συνταξιούχων 
ΕΤΕΑ αλλά και ΕΤΑΤ. Ο Σύλλογος μεθοδικά και τεκμηριωμένα προχώρησε στην ανάδειξη των προβλημάτων μας 
και το πρώτο βήμα της δημοσιοποίησης και της έναρξης διαλόγου έγινε. 
Στη Γενική Συνέλευση θα συζητήσουμε που βρίσκεται το θέμα και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, για να 
διορθωθεί η τεράστια αδικία σε βάρος μας που έχει σαν συνέπεια την επιπρόσθετη μείωση των συντάξεών μας 
κατά 30% συγκριτικά με όλους τους άλλους συνταξιούχους.



Β.  Άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης των καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ.
Μετά την αξιολόγηση των πορισμάτων της αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ και την ολοκλήρωση των 
διαβουλεύσεων για το πλαίσιο νομικής δράσης, με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης από τον καθηγητή Α. 
Καζάκο και τον Δρα Α. Ματθαίου - σε δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου, 6/12/2017 
& 26/1/2018, στις οποίες συμμετείχαν και οι ειδικοί επιστήμονες Β. Μαργιός και Γ. Ρωμανιάς - το ΔΣ του Συλλόγου, 
κατά την συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2018, έλαβε απόφαση για την έναρξη νομικών ενεργειών. 
Αποφασίστηκε η άσκηση αγωγής κατά της Alpha Bank για την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών 
παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ και των δραστικά μειωμένων παροχών (επικουρικής σύνταξης) υπό το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, λόγω της 
αναγκαστικής  ένταξης των προσυνταξιούχων και των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ 
και της απαλλαγής της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, άρα και της διαδόχου της Alpha Bank, από τις υποχρεώσεις της.
Όπως απέδειξε και η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, η «εξαγορά» αυτής της απαλλαγής, έναντι ενός τιμήματος 
που υπολείπεται κατά πολύ της συνολικής οφειλής, απαλλοτρίωσε τις καταστατικές παροχές των δικαιούχων 
ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Σε επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και στην ετήσια ΓΣ, θα ληφθούν αποφάσεις, σε συνεργασία με τους 
παραπάνω νομικούς, για τον χειρισμό της σημαντικής αυτής υπόθεσης διεκδίκησης, για πρώτη φορά, των ειδικών 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Γ.   Δανειακές υποχρεώσεις συνταξιούχων Εμπορικής
Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου επεξεργάστηκε πρόταση για πραγματική επίλυση του προβλήματος εξυπηρέτησης 
των δανειακών μας υποχρεώσεων, με το διαχωρισμό του δανείου σε εξυπηρετούμενο και μη. Με βάση τα σημερινά 
μας εισοδήματα πόσο από την οφειλή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Το υπόλοιπο (μη εξυπηρετούμενο τμήμα) 
«παγώνει» (δεν εκτοκίζεται) και διαγράφεται σταδιακά εφόσον εξυπηρετείται η οφειλή. Το μοντέλο είναι δυναμικό, 
το εξυπηρετούμενο τμήμα αλλάζει (αυξάνεται ή μειώνεται) ανάλογα με την εξέλιξη του οικογενειακού εισοδήματος. 
Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στην Alpha τον Απρίλιο 2017 αλλά την απέρριψε αντιπροτείνοντας ότι ο καθένας 
να κάνει ατομική διαπραγμάτευση για λύση του προβλήματός του. Το ΔΣ, απευθύνθηκε στην Κυβέρνηση και πραγ-
ματοποιήθηκαν συναντήσεις με την αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, καθώς και τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαδη-
μητρίου, οι οποίοι επικοινώνησαν με την Τράπεζα για να ξαναδεί την πρόταση του Συλλόγου με ευνοϊκότερο μάτι. 
Η νέα συνάντηση με την Τράπεζα πραγματοποιήθηκε την 7/12/2017 με σκοπό την επιβεβαίωση της θετικής πρόθεσης 
από πλευράς της Alpha Bank, όπως μας διαμηνύθηκε κατά τις συναντήσεις με τα Κυβερνητικά στελέχη, για την 
επίλυση του θέματος. Κατά την συνάντηση της 7/12/2017 επιβεβαιώθηκαν τα παρακάτω:
1. Η δυνατότητα εξέτασης από πλευράς της Alpha Bank ρυθμίσεων με τo διαχωρισμό του δανείου, ανάλογα με τα 

εισοδήματα, σε εξυπηρετούμενο τμήμα και μη («Ιρλανδικό Μοντέλο»), για συνεργάσιμους δανειολήπτες που 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια.   

2. Η δυνατότητα εξέτασης της ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων συναδέλφων οι οποίοι :
α) Βρίσκονται με «αναστολή σύνταξης» μέχρι να φθάσουν το 55ο έτος,
β) Μεταφέρονται από το προσυνταξιοδοτικό σύστημα ( ΕΤΑΤ – ΕΦΚΑ) στο Ι.Κ.Α.

Η κατ’ αρχάς θετική ανταπόκριση της Alpha Bank, στις προτάσεις της Ομάδας Δανείων, σύμφωνα με τα παραπάνω 
μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη.
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της πρόθεσης της Alpha επισημαίνουμε ότι, η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου 
είναι στη διάθεση όσων συναδέλφων το επιθυμούν για να τους παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια με σκοπό την 
αντιμετώπιση των δανειακών τους υποχρεώσεων (επικοινωνία e-mail: ssem.omadadaneion@gmail.com

 
Δ. Το ΔΣ του Συλλόγου θέτει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαρτίου 2018 την απόφαση της 12ης 
Φεβρουαρίου 2018 του ΔΣ, για να λάβει γνώση και να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τη διαγραφή τριών μελών κατά την 
προβλεπομένη διαδικασία από το άρθρο 8 του Καταστατικού του Συλλόγου. Η απόφαση αυτή του ΔΣ για την διαγραφή 
των τριών εγκαλουμένων Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη, Γ. Χασαπόπουλου, από μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων 
Εμπορικής Τράπεζας ελήφθη σε συνδυασμό και με την βούληση των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε στην απόφαση 
που ελήφθη στην από 31.5.2017 Γενική Συνέλευση και των όσων αναλυτικά αναφέρονται στην από 2.5.2017 έκθεση του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου ετών 2015-2016 (στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, 
www.ssem,gr, μπορείτε να ενημερωθείτε για την έκθεση, τις κλήσεις σε απολογία καθώς και την απόφαση του ΔΣ).
 Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένου ότι:
- τα τρία μέλη ουδόλως απάντησαν, εντός της προβλεπομένης 10ήμερης προθεσμίας, στα όσα αναλυτικά αναφέρονται 



στην από 29.1.2018 Κλήση για απολογία, η οποία ήταν αναλυτικότατη και η οποία τους κοινοποιήθηκε με δικαστικό 
επιμελητή ώστε να λάβουν γνώση.

- Οι εγκαλούμενοι με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις τους, αποδεδειγμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση του 
ορκωτού λογιστή, εκτιμούμε οτι εζημίωσαν τα συμφέροντα του συλλόγου. 

Η ΓΣ καλείται να λάβει τις τελικές αποφάσεις, ώστε να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα η περίοδος κατά την οποία ο 
Σύλλογος λειτουργούσε με αμφιλεγόμενες διαδικασίες και κριτήρια. Οι συνάδελφοι με την γνώμη και την ψήφο τους 
θα καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας και δράσης του ΔΣ και των συλλογικά εκλεγμένων εκπροσώπων του Συλλόγου 
σε όλες τις θέσεις. Κανείς δεν είναι εκπρόσωπος του εαυτού του και μόνο ή της παρέας του. Όλοι είμαστε «υπηρέτες» 
όλων των συναδέλφων που μας εκλέγουν, μας εμπιστεύονται και περιμένουν από εμάς πολλά.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Στις 3 προηγούμενες ΓΣ (28/7/2016, 9/11/2016 και 31/5/2017) με την πέρα από κάθε προηγούμενο ιστορικά παρουσία 
σας, τη συμμετοχή σας με ομιλίες, παρεμβάσεις και έργα και την αταλάντευτη ψήφο σας καθορίσατε την αλλαγή της 
πορείας του Συλλόγου μας. Βάλαμε όλοι μαζί γερές βάσεις και ο Σύλλογος έχει αλλάξει πορεία. Τα αποτελέσματα 
αυτής της αλλαγής είναι ορατά στον καθένα καλόπιστο συνάδελφο. 
Στη ΓΣ της 15/3/2018 καλούμαστε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα για να προχωρήσουμε στα 
επόμενα βήματα διεκδίκησης και υλοποίησης των στόχων μας για τα ειδικά ασφαλιστικά μας δικαιώματα αλλά και 
όλα τα άλλα θέματα που μας απασχολούν και για τα οποία το ΔΣ έχει επεξεργαστεί προτάσεις και πρόγραμμα δράσης. 
Η ΓΣ της 15/3/2018 με τη συμμετοχή όλων μας πρέπει να είναι ακόμα πιο μαζική και ουσιαστική από τις προηγούμενες. 
Πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμα μεγάλο σταθμό στην πορεία του Συλλόγου και στην υπεράσπιση και διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων μας για αξιοπρεπή - ανθρώπινη ζωή ως συνταξιούχοι.
Η μαζική μας συμμετοχή στη ΓΣ, η ποιότητα του διαλόγου και οι αποφάσεις μας θα δείξουν προς όλους ότι οι Συνταξιούχοι 
της Εμπορικής Τράπεζας δεν Επαιτούν αλλά έχουν γνώση και δύναμη και ΑΠΑΙΤΟΥΝ να ζήσουν αξιοπρεπώς, όπως 
αξιοπρεπώς πορεύτηκαν και ως Εργαζόμενοι και κατέβαλλαν στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις τους.

Όλες και Όλοι στη Γενική µας Συνέλευση στις 15/3/2018 στο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Συνεχίζουμε με Ψηλά το Κεφάλι,
3 με Γνώση και Δύναμη   3 για Αξιοπρεπή Ζωή

 Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 Χρήστος Τσιλώνης Γιώργος Δέδες

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για τη συμμετοχή των συναδέλφων των περιοχών Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Βόλου, Λαμίας, Λάρισας, 
Καβάλας, Κομοτηνής, καλό θα είναι να δρομολογηθούν πούλμαν με πρωτοβουλία των Τοπικών Παραρτημάτων του 
Συλλόγου.
Επίσης, για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. αποφάσισε να 
τους χορηγηθεί το αντίτιμο για τα εισιτήρια λεωφορείου ή τραίνου ή πλοίου ή αεροπλάνου, μέχρι του ποσού των 45 
ευρώ ανά δρομολόγιο, με την προσκόμιση απαραιτήτως των σχετικών πρωτότυπων εισιτηρίων, αποδείξεων διοδίων 
και λοιπών δικαιολογητικών.
Τέλος, σε συναδέλφους που διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χλμ.  από την Αθήνα και θέλουν να 
συμμετάσχουν, θα τους καταβληθούν επιπλέον  50 ευρώ για διανυκτέρευση, με την προσκόμιση της πρωτότυπης 
απόδειξης του ξενοδοχείου.


