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Σπλαδέιθηζζεο ,Σπλάδειθνη, 

ε καδηθή ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ καο, ηελ Πέκπηε 15 

Μαξηίνπ 2018, πξσηόγλσξε γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ 

“θνηλώλ”, απεηέιεζε ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη έζηεηιε 

κήλπκα  απνθαζηζηηθόηεηαο γηα δηεθδίθεζε κηαο αμηνπξεπνύο δσήο κε 

ζπληάμεηοαλάινγεο ησλ εηζθνξώλ πνπ πιεξώλακε επί ρξόληα.Τν γεγνλόο 

απηό θαζηζηά αθόκα κεγαιύηεξε ηελ επζύλε ηνπ Σπιιόγνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο πξνζδνθίεο όισλ καο. 

Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε όζεο θαη όζνπο εξγάζηεθαλ αληδηνηειώο ζηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ζηελ ππνδνρή. Πάλσ από 1.300 ζπλάδειθνη 

γέκηζαλ θαη ηηο δύν αίζνπζεο ηνπ εκησξόθνπ ηνπ ΤΙΤΑΝΙΑ ζηε θεηηλή Γεληθή 

Σπλέιεπζε. 

Σήκεξα, ηίπνηε ζηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηνπ Σπιιόγνπ δελ είλαη ίδην κε ρζεο. 

Ο Σύιινγνο ελεκεξώλεηηα κέιε γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, εθαξκόδεη 

αλνηρηέο δηαδηθαζίεο ζπλεδξηάζεσλ ΓΣ, ηεξεί απαξέγθιηηαην Καηαζηαηηθό θαη 

δηαρεηξίδεηαη κε  απόιπηε δηαθάλεηα ηα νηθνλνκηθά. 

Λεηηνπξγεί,πέξα θαη πάλσ από θνκκαηηθέο αγθπιώζεηο,σο κηα ζπιινγηθόηεηα 

αλζξώπσλ πνπ έρνπλ θνηλνύο ζθνπνύο θαη αιιεινβνεζνύληαη γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο. Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Σπιιόγνπ ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ, ππάξρεη ηόζν κεγάιε εζεινληηθή ζπκκεηνρή – βνήζεηα από ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 

Τα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ είλαη πνιιά, αμηνπξεπήο δσή, ζπληάμεηο, 

δάλεηα, αζθάιηζε πγείαο.Δίλαη απόιπηα μεθάζαξν ηη δηεθδηθνύκε, πώο, κε 

πνηά κεζόδεπζε, πνηέο θηλήζεηο ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο.Έρνπκε πξνηάζεηο, 

αλαπηύμακε δξάζεηο θαη δξνκνινγήζακε εμειίμεηο. 



Η Γεληθή Σπλέιεπζε, κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ απνινγηζκνύ θαη 

πξνγξακκαηηζκνύ δξάζεο ηνπ Σπιιόγνπ από ην Πξνεδξείν αιιά θαη από 

ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη ζηηο νκάδεο δαλείσλ θαη αζθάιηζεο πγείαο, 

πήξε απνθάζεηο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί. 

Αποθαζίζηηκε η άζκηζη αγωγήρ καηά ηηρ AlphaBank γηα ηε θαηαβνιή 

ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ θαηαζηαηηθώλ παξνρώλ ηνπ ΤΔΑΠΔΤΔ θαη ησλ 

δξαζηηθά κεησκέλσλ παξνρώλ (επηθνπξηθήο ζύληαμεο) ππό ην ΙΚΑ – ΔΦΚΑ, 

ιόγσ ηεο αλαγθαζηηθήο  έληαμεο ησλ πξνζπληαμηνύρσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ 

ηνπ ΔΤΑΤ/ΤΔΑΠΔΤΔ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ – ΔΦΚΑ θαη ηεο απαιιαγήο ηεο 

πξώελ Δκπνξηθήο Τξάπεδαο, άξα θαη ηεο δηαδόρνπ ηεο AlphaBank, από ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο. Η «εμαγνξά» απηήο ηεο απαιιαγήο, έλαληη ελόο ηηκήκαηνο 

πνπ ππνιείπεηαη θαηά πνιύ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, απαιινηξίσζε ηηο 

θαηαζηαηηθέο παξνρέο  ησλ δηθαηνύρσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΤΔΑΠΔΤΔ. 

Οη λνκηθέο απηέο ελέξγεηεο μεθηλνύλ από ηνπο ζπληαμηνδνηεζέληεο  κεηά ην 

2006 (ΔΤΑΤ), αιιά ε έθβαζή ηνπο αθνξά θαη ζηνπο πξηλ ην 2006 (ΔΤΔΑ) γηα 

ηνπο νπνίνπο ζα αθνινπζήζνπλ αλάινγεο λνκηθέο ελέξγεηεο θαη δελ πθίζηαηαη 

θαλέλα απνιύησο ζέκα παξαγξαθήο. Η απαιινηξίσζε ησλ θαηαζηαηηθώλ 

παξνρώλ αθνξά ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο Δκπνξηθήο Τξάπεδαο. 

Σπλερίδεηαη, κε έμνδα ηνπ Σπιιόγνπ, ε καηάθεζη ομαδικών αγωγών 

αναδπομικήρ διεκδίκηζηρ ηων πεπικοπών ηων ζςνηάξεων ηων ν. 

4051/2012 και 4093/2012, πνπ θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληόο ησλ πξνζερώλ κελώλ.  

Οι αποθάζειρ για ηα θέμαηα ηων δανειακών  ςποσπεώζεων καιηηρ 

ομαδικήρ αζθάλιζηρ ςγείαρ, παξαηίζεληαη θαησηέξσ αλαιπηηθά. 

Εγκπίθηκε ομόθωνα ο Οικονομικόρ Απολογιζμόρ και Ιζολογιζμόρ έηοςρ 

2017, καθώρ και ο Πποϋπολογιζμόρ έηοςρ 2018 (είλαη αλαξηεκέλνη ζην 

www.ssem.gr– Σύιινγνο–Οηθνλνκηθά).Η  δηαρείξηζε ησλ ζπλδξνκώλ πνπ 

θαηαβάιινπκε κε ην πζηέξεκά καο, γίλεηαη κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ 

ηνπ Σπιιόγνπ θαη όρη ηελ “θαινπέξαζε” ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύισλ.  

Σηνλ Πξνϋπνινγηζκό 2018, ηα έμνδα λνκηθώλ ελεξγεηώλ, πνπ είλαη αξθεηά 

απμεκέλα, θαιύπηνληαη από ην πιεόλαζκα ησλ € 65.000 ηνπ 2017, από  ηελ 

http://www.ssem.gr/


θαηάξγεζε ησλ ακνηβώλ γηα ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. θαη ηε ξηδηθή πεξηθνπή ησλ 

εμόδσλ γηα πεξηνδείεο εθηόο Αζελώλ, πνπηελ πεξίνδν 2012-2016 αλέξρνληαλ 

θαη΄ έηνο ζε € 65.000.Δπίζεο,από ηε κε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

€40.000 πξνο ηελ ΟΣΤΟΔ,κεηά από ηε ζρεηηθή  απόθαζε ηεο Γ.Σ. πνπ έιαβε 

ππόςε ηεο ηε λέα έθζεζε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή. 

Εγκπίθηκε, ηέλορ, η απόθαζη ηος Δ.Σ., ηηρ 12.2.2018, για διαγπαθή ησλ 

ηξηώλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ Δ. Βνγηαηδάθε, Α. Μπεθηάξε, Γ. Φαζαπόπνπινπ.  

Γπζηπρώο, γηα κία αθόκε θνξά,επέιεμαλ απαμησηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Γ.Σ. 

θαη ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ν κελ  Γ. Φαζαπόπνπινο πνπ δελ έθαλε ηνλ 

θόπν λα αλέβεη  ζηελ αίζνπζα ηεο Γ.Σ., νη δε Δ. Βνγηαηδάθεο  θαη  Α. 

Μπεθηάξεο πνπ πξνζρεκαηηθά απνρώξεζαλ, ώζηε θαλείο ηνπο  λα κε δώζεη 

απαληήζεηο ελώπηνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα ζέκαηα πνπ 

εγθαινύληαλ,ζύκθσλα  κε απόθαζε ηεο πξνεγνύκελεο Γ.Σ. θαη επηπιένλ 

πξνθάιεζαλ κε ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ κνίξαζαλ. 

Σπλάδειθνη, ην 2017, πξώην ρξόλν ηεο δξάζεο ηνπ Γ.Σ., βάιακε ζπιινγηθά 

ηηο βάζεηο γηα ηε λέα πνξεία ηνπ Σπιιόγνπ. Ο δξόκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ καο είλαη θαη ζα είλαη καθξύο θαη πνιύ δύζθνινο.  Δύθνιεο ιύζεηο, 

έηνηκεο ζπληαγέο δελ ππάξρνπλ πιένλ. Ο κόλνο εγγπεηήο γηα λα ππάξμνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζε 

όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Σπιιόγνπ.  

ύλλογος υνταξιούχων Εμπορικής Σράπεζας 

Ο Πξόεδξνο               Ο Γ. Γξακκαηέαο  

Φ. Τζηιώλεο                Γ. Γέδεο 

 

 

1. Απόθαζε γηα Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηοεδώ 

2. Απόθαζε γηα Οκαδηθή Αζθάιηζε Υγείαοεδώ 


