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Ανακοίνωση - Πρόσκληση 
Συμμετοχής

στις Γενικές Συνελεύσεις την Τετάρτη 31/3/2021

με τη χρήση ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης 
συμμετοχής των μελών του Συλλόγου μας

α)  Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου

β)  Γενική Συνέλευση 

Τροποποίησης 

Καταστατικού 



Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Παρακαλούμε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή την παρούσα ανακοίνωση και να επικοινω-

νήσετε με το Σύλλογο για ότι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό, ώστε να έχουμε επιτυχία στην 

προσπάθεια πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων με νέα μέσα και διαδικασίες.

Τα έκτακτα μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής των συναθροίσεων που έχουν επιβληθεί, υπό το 

κράτος των οποίων δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή ΓΣ με φυσική παρουσία των μελών, δεν μας 

επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας κατά το 2020. Η 

επιδημιολογική κατάσταση, στη χώρα και τον κόσμο και ιδίως η εκτίμηση των ειδικών ότι επίκειται 

και τρίτο κύμα της πανδημίας, θα καταστήσει αδύνατη την κανονική διεξαγωγή ΓΣ κατά το Α΄ 

Τρίμηνο 2021, με φυσική παρουσία των μελών.

Τα δεδομένα πλέον μεταβάλλονται σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της ΓΣ του Συλλόγου μας. 

Ήδη η πολιτεία θέσπισε την ευχέρεια διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών από 

απόσταση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για να αποτρέψει αδιέξοδα στη λειτουργία των 

νομικών προσώπων, για τη λήψη κάθε είδους αποφάσεων. Δόθηκε η δυνητική επιλογή, στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να διενεργούν τηλε-συνελεύσεις με τη χρησιμοποίηση συ-
στημάτων τηλεπικοινωνίας. 

Παρέχεται η εξουσία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιλέξουν και ψηφοφορία από από-

σταση, ειδικότερα την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ακόμη και αν δεν το προβλέπει το καταστατικό 

τους. Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά και λαμβάνει κάθε 

πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Έτσι το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε τη διεξαγωγή της Τακτικής ΓΣ Α’ τριμήνου 
2021, με συμμετοχή και ψηφοφορία των μελών μας από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκε-
ψης και με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα η ΓΣ θα γίνει με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών 

μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών μας και οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται 

με ανάταση χεριών, με τη χρήση της σχετικής ψηφιακής επιλογής.

Παράλληλα με την Ετήσια Τακτική ΓΣ θα πραγματοποιήσουμε και ΓΣ για την τροπο-
ποίηση του Καταστατικού. 

Ειδικά για τη ΓΣ που καλείται να αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται 

αυξημένη απαρτία με συμμετοχή των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και 

αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

Σημειώνουμε ότι η χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων υποδεικνύεται ως ο τρόπος απο-

μακρυσμένης συμμετοχής των μελών στην ψηφιακή ψηφοφορία. Αν όμως τα ψηφιακά μέσα, για 



οποιονδήποτε λόγο, δεν λειτουργήσουν στην πράξη υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα εναλλακτι-
κής απομακρυσμένης συμμετοχής μέσω επιστολικής ψήφου. 

Το ΔΣ ως όφειλε, έχει προνοήσει και αποφασίσει τη χρήση της επιστολικής ψήφου ως εναλ-
λακτική λύση σε περίπτωση ανάγκης, με πλήρεις εγγυήσεις διαφάνειας της ψήφου, απόφαση η 
οποία θα τεθεί προς έγκριση και από τη ΓΣ.

Για την από απόσταση συμμετοχή των μελών του Συλλόγου με τη χρήση ψηφιακών μέσων θα 
συναρμοστούν οι όροι του καταστατικού με τις διατάξεις του νόμου. Αυτό αφορά το σύνολο των 
ενεργειών, από την απόφαση του ΔΣ για σύγκληση της ΓΣ, την πρόσκληση των μελών με κοινο-
ποίηση και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, την ψηφιακή συνέλευση με διαπίστωση της ταυτό-
τητας και του δικαιώματος συμμετοχής των μελών (οικονομικά τακτοποιημένων) και στη συνέχεια 
της απαιτούμενης απαρτίας, την εκλογή Προέδρου και δύο γραμματέων της ΓΣ, τη διαδικασία 
σχηματισμού συλλογικής βούλησης με τον απολογισμό και τις προτάσεις του ΔΣ, καθώς και την 
τοποθέτηση των μελών στα θέματα της ΓΣ, που περιλαμβάνει και την υποβολή αντιρρήσεων και 
αντιπροτάσεων και θα κλείσει με τη λήψη αποφάσεων μέσω ψηφοφοριών με την τήρηση όλων 
των εγγυήσεων διαφάνειας και, γενικά, εγκυρότητας της ψηφοφορίας. 

Συνεπώς την 31/3/2021 προχωράμε σε δύο χωριστές Γενικές Συνελεύσεις. Οι ΓΣ θα πραγ-
ματοποιηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης  
zoom.us που επιτρέπει τη σύνδεση ατόμων ταυτόχρονα και την ανταλλαγή εικόνας και ήχου. 
Η σύνδεσή σας θα γίνει με τον σύνδεσμο (link) που θα σας σταλεί στο e-mail σας. (Ακολουθούν 
αναλυτικές οδηγίες προς τα μέλη του Συλλόγου μας για τον τρόπο σύνδεσής τους).

Δυνατότητα να συμμετέχουν στις συνελεύσεις αυτές, έχουν τα μέλη μας τα οποία δια-
θέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε 
συσκευή, όπως υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο (τύπου smart phone) κ.λ.π. 

Όσοι δεν έχετε δηλώσει στην Γραμματεία του Συλλόγου την ηλεκτρονική σας διεύ-
θυνση (e-mail), μπορείτε να το πράξετε τώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όσοι επιθυμούν να είναι ομιλητές στην ΓΣ να ενημερώσουν την Γραμματεία του ΣΣΕΜ, 
3 ημέρες ενωρίτερα, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εμφανισθεί και η εικόνα 
τους κατά την τηλεσυνέλευση.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1. Γενική Συνέλευση Τροποποίησης Καταστατικού του Συλλόγου

  Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση Τροποποίησης του Καταστατι-
κού του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
31/3/2021 και ώρα 10.00’π.μ. – 11.30’ π.μ. από απόσταση, στον διαδικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us με θέματα ημερήσιας διάταξης:

•  Έγκριση για διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, με τρόπο ψηφοφορίας την ανάταση χεριών 
(με ψηφιακό τρόπο). 

•  Έγκριση από τη ΓΣ χρήσης της επιστολικής ψήφου, ως εναλλακτική λύση σε περίπτω-
ση ανάγκης. 

•  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ομόφωνης πρότασης του ΔΣ του Συλλόγου μας 
για τροποποίηση του καταστατικού, μετά από ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής καταστα-
τικού.

•  Διενέργεια ψηφιακής ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας zoom.us, η οποία πα-
ρέχει τις τεχνικές δυνατότητες για την αυθεντική γνώμη/ψήφο των μελών.

Σημείωση: οι διατάξεις του καταστατικού που προτείνεται να τροποποιηθούν καθώς και το ακριβές 
κείμενο τροποποίησης του καταστατικού μας, ευρίσκονται στα στάδιο της νομικής επεξεργασίας και 
σύντομα θα σας αποσταλούν ώστε να δοθεί στα μέλη μας ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας για τη 
συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του θέματος στο πλαίσιο της ΓΣ.

Είναι σημαντική η συμμετοχή σας στην ΓΣ τροποποίησης καταστατικού:

Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ να ταχυδρομήσετε με τον Απαντητικό Φάκελο (απλού ταχυδρομεί-
ου-προπληρωμένου τέλους) προς την ταχυδρομική θυρίδα του ΣΣΕΜ, την υπεύθυνη δήλωση 
συμμετοχής μελών μας στη Καταστατική ΓΣ. Η υπεύθυνη δήλωση σας αποστέλλεται από το 
ΔΣ μαζί με την παρούσα ανακοίνωση της ΓΣ. 

Σημείωση: 

Θα σας σταλούν μετέπειτα οι αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την ψηφο-
φορία με επιστολική ψήφο για τις αλλαγές στο καταστατικό. Επιπλέον θα σας αποσταλεί έντυπο με 
τις Καταστατικές αλλαγές, μαζί με το εκλογικό υλικό [φάκελος ψηφοφορίας, ψηφοδέλτια (ΝΑΙ – ΟΧΙ 
– ΛΕΥΚΟ)]

Όσοι επιλέξετε να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο (όχι ψηφιακά) θα πρέπει να ταχυδρομήσετε με τον 
Απαντητικό Φάκελο, που θα σας σταλεί μετέπειτα, για την ψηφοφορία τροποποίησης καταστατικού, 
(απλού ταχυδρομείου-προπληρωμένου τέλους) προς την ταχ/κή θυρίδα, υπόψη Προέδρου Γ.Σ. 31ης 
Μαρτίου 2021: 1) το ψηφοδέλτιο της επιλογής σας (ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ) και 2) την υπεύθυνη δήλω-
ση συμμετοχής σας στη ΓΣ και, βέβαια, στην ψηφοφορία τροποποίησης καταστατικού ΣΣΕΜ.



2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

  Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ η πρώτη πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου μας, είναι για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στον 
ψηφιακό τόπο διεξαγωγής της, zoom.us και εάν δεν υπάρξει απαρτία,

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί οριστικά 
την Τετάρτη 31/3/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. – 15.00 μ.μ. από απόσταση, στον δια-
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us 

Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί:

1.  Έγκριση για διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, με τρόπο ψηφοφορίας την ανάταση 
χεριών (με ψηφιακό τρόπο).

2. Διοικητικός Απολογισμός 2020 και Πρόγραμμα Δράσης 2021 

• Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού 2020

3.  Οικονομικός Απολογισμός Δ΄ Τριμήνου 2019, Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020 
και Προϋπολογισμός 2020 & 2021:

• Οικονομικός Απολογισμός Δ΄ Τριμήνου 2019

• Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020

• Ισολογισμός έτους 2019 

• Ισολογισμός έτους 2020

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Δ΄ Τριμήνου 2019

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2020

• Προϋπολογισμοί ετών 2020 & 2021

•  Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση των Οικονομικών Απολογισμών και Προϋπολογι-
σμών.



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

Διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή και των δύο γενικών συνελεύσεων 
έχουν εξασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Παράλληλα έχουν διασφαλιστεί όλες οι 
διαδικασίες προκειμένου να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους όλα τα μέλη του 
Συλλόγου. 

Καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία των δύο ΓΣ είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετο-
χή όλων μας. Ειδικά η τροποποίηση του καταστατικού είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί την ενεργό 
συμμετοχή όλων μας.

Η τροποποίηση του Καταστατικού είναι ένα αναγκαίο βήμα ώστε ο Σύλλογός μας να προσαρ-
μόσει τις λειτουργίες και τις δυνατότητές του στα σημερινά δεδομένα τόσο όσον αφορά τον 
αριθμό των μελών του, όσο και των εξελίξεων των τελευταίων ετών (διεύρυνση διεκδικητικών 
μας αγώνων, διεύρυνση σκοπών και μέσων του Συλλόγου). Είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνουν 
αλλαγές στο Καταστατικό του Συλλόγου για να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που 
έχουν δημιουργηθεί και σε αυτά που δρομολογούνται για τη συνέχεια. Ο Σύλλογός μας πρέπει να 
έχει ισχυρή εντολή από όλα τα μέλη του. 

Πρόκειται για μια σημαντική Γενική Συνέλευση στην οποία καλούμαστε να συζητήσουμε και να 
σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις όχι μόνο για τις άμεσες διεκδικήσεις μας απέναντι την Πολι-
τεία και την Τράπεζα, για όσα μας έχουν στερήσει με τις μονομερείς αποφάσεις τους, αλλά και για 
τις ανάγκες μας ως Άνθρωποι που βρισκόμαστε πλέον στην Τρίτη περίοδο της ζωή μας. Έχουμε 
ιδιαίτερες ανάγκες, με τις οποίες ανάγκες έχει τη δυνατότητα και πρέπει να ασχοληθεί ακόμη πιο 
αποτελεσματικά ο Σύλλογός μας. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Στις ΓΣ από τον Ιούλιο 2016 έως την τελευταία (9/11/2019) με την πέρα από κάθε προηγούμε-
νο ιστορικά παρουσία σας, τη συμμετοχή σας με ομιλίες, παρεμβάσεις, έργα και την αταλάντευτη 
ψήφο σας, καθορίσατε την αλλαγή της πορείας του Συλλόγου μας. Όλοι μαζί βάλαμε γερές βά-
σεις και ο Σύλλογος έχει αλλάξει πορεία. Η αλλαγή πορείας, όσον αφορά τις κύριες διεκδικήσεις 
μας για το ασφαλιστικό, πιστοποιήθηκε έμπρακτα το 2020 με την εκδίκαση:

α)   της αγωγής ενάντια στην Alpha Bank στις 7/10/2020, για όσα μας οφείλει με βάση την ανα-
λογιστική μελέτη σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της απέναντι στον καθένα μας προσωπικά, 

β)  της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την 7/12/2020 κατά των περικοπών του 
νόμου «Κατρούγκαλου» για τους μισούς από εμάς (5.000 προσυνταξιούχοι π. ΕΤΕΑ και ΕΤΑΤ 
και λαμβάνοντες συμπλήρωμα επικουρικής από ΕΤΑΤ). 

Ειδικά ο αγώνας με την αγωγή κατά της Τράπεζας δεν είναι κάτι που θα τελειώσει με την ανα-
μενόμενη απόφαση εντός του 2021. Έχει δρόμο μέχρι να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο. Μέχρι 



τότε, για να δικαιωθούμε και να λάβουμε ποσά της σύνταξης που μας αναλογούν με βάση τις 
εισφορές που πληρώναμε, πρέπει να είμαστε συνεχώς συσπειρωμένοι γύρω από το Σύλλογο. 

Συνεπώς στις ΓΣ της 31/3/2021 καλούμαστε:

α)  να συνεχίσουμε προχωρώντας στα επόμενα βήματα διεκδίκησης και υλοποίησης των στόχων 
μας για τα ειδικά ασφαλιστικά μας δικαιώματα, αλλά και όλα τα άλλα θέματα που μας απασχο-
λούν και για τα οποία το ΔΣ έχει επεξεργαστεί προτάσεις και πρόγραμμα δράσης, και 

β)  να αλλάξουμε το Καταστατικό του Συλλόγου μας για να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συν-
θήκες με τις αυξημένες απαιτήσεις και για το υπόλοιπο της ζωής μας. 

Οι δύο ΓΣ της 31/3/2021 με την καθολική συμμετοχή όλων μας πρέπει να αποτελέσουν το κα-
θοριστικό βήμα στην πορεία του Συλλόγου για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
μας, για αξιοπρεπή - ανθρώπινη ζωή ως συνταξιούχοι. 

Η καθολική συμμετοχή μας στις δύο ΓΣ της 31/3/2021, η ποιότητα του διαλόγου και οι αποφά-
σεις 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.

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

Όλες και Όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις της 31/3/2021 

Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας στην διεκδίκηση 
των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων

Στις 31 Μαρτίου 2021 όλοι είμαστε παρόντες  
στην ψηφιακή μας συνάντηση 

Συμμετέχουμε! Ψηφίζουμε!

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Γενικός Γραμματέας

Παύλος Δερμενάκης

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Τσιλώνης



Τεχνικές Οδηγίες Συμμετοχής  
στις Γενικές Συνελεύσεις

Η τηλεσυνέλευση θα πραγματοποιηθεί από τον διαδικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής εφαρμογής - 
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us  

	Κατεβάστε την τελευταία έκδοσή του zoom 

πατώντας το παρακάτω link: 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable 
cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, 
desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference 
room solution used around the world in board, conference, huddle, and training rooms, 
as well as executive offices and classrooms. Founded in 2011, Zoom helps businesses 
and organizations bring their teams together in a frictionless environment to get more 
done. Zoom is a publicly traded company headquartered in San Jose, CA.
zoom.us

	Προχωράτε σε εγκατάσταση.

 Η εγκατάσταση είναι προϋπόθεση για να γίνει το επόμενο βήμα, η σύνδεσή σας στον διαδι-
κτυακό «τόπο» της ΓΣ.

	Θα σας σταλεί με e-mail το link για την σύνδεσή σας στην Γ.Σ. λίγες μέρες νωρίτε-
ρα, από την 31/3/2021.

	Την ημέρα της ΓΣ, της 31ης Μαρτίου 2021, μπορείτε να συνδεθείτε λίγα λεπτά πριν 
την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (περί τις 9:45 π.μ.) πατώντας στο ως άνω link.

	Για τους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως ομιλητές και μόνο θα χρειαστεί κάμερα και 
μικρόφωνο στον υπολογιστή τους (για σύνδεση με τη χρήση υπολογιστή). 

	Για να μπορείτε να ακούσετε τους ομιλητές της ΓΣ να ενεργοποιήσετε/συνδέσετε 
ηχεία στον υπολογιστή.


