
 Αθήνα 22.6.2022

Ε-mail: info@ssem.gr • Ιστοσελίδα: www.ssem.gr 
Facebook: Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ανακοίνωση - Πρόσκληση 
ΣυμμετοχήςΣυμμετοχής

Στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30  π.μ.

έως 12:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 

 4 δια ζώσης με φυσική παρουσία  
και ταυτόχρονα

 4 ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη  
(μέσω της πλατφόρμας zoom.us)

3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα
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Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

H πρώτη πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι στα γραφεία του Συλλό-
γου μας, 3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα, την 5η Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. και εάν δεν 
υπάρξει απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί, 
οριστικά, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ. στον ημιώρο-
φο στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα. 

Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί:

1.  Εξελίξεις στις διεκδικήσεις των ασφαλιστικών θεμάτων μας και οργάνωση των δρά-
σεών μας με σκοπό την επιτυχή έκβαση των αιτημάτων μας:

Α.  Επαναφορά των συντάξεων ΕΤΑΤ στα προ του νόμου «Κατρούγκαλου» επίπε-
δα και κατάργηση του παράνομου επανυπολογισμού τους με το άρθρο 73Α του  
Ν. 4387/2016.

Β.  Υπολογισμός και του ποσού Α2 της προσαύξησης στις νέες επικουρικές συντάξεις, 
από 1.1.2015, των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ. 

2. Λήψη Αποφάσεων:

Α1.  Ανάκλησης του Παναγιώτη Πηγαδίτη από μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, κατά το 
άρθρο 16 παραγρ. 14 του καταστατικού.

Α2.  Διαγραφής του Παναγιώτη Πηγαδίτη από το μητρώο μελών μας κατά το άρθρο 8 
του καταστατικού.

Β.  Διαγραφής του Χαράλαμπου Μοσχόπουλου από το μητρώο μελών μας κατά το άρ-
θρο 8 του καταστατικού.

 Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί και με τους δύο τρόπους (υβριδικά) που προβλέπει ο 
νόμος, δια ζώσης με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο Τιτάνια και ταυτόχρονα με 
ηλεκτρονικά μέσα με απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου μας, ως 
εξής: 
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Α. Δια ζώσης, φυσική παρουσία 

Στην αίθουσα της ΓΣ στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» με την τήρηση των 
προβλεπόμενων για την εποχή υγειονομικών μέτρων προστασίας, σύμφωνα με το ισχύ-
ον πρωτόκολλο των συνεδρίων.

Με τα σημερινά δεδομένα, το σύνολο των μελών που θα παρευρίσκονται στην 
αίθουσα της ΓΣ είναι έως 600 καθήμενοι σε συγκεκριμένες θέσεις με τις προβλεπό-
μενες αποστάσεις και κανείς όρθιος. 

Στην αίθουσα θα εισέρχονται τα μέλη μετά από έλεγχο για τη συμμετοχή στη ΓΣ, μέχρι 
να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των 600. Διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη δυ-
νατή διεξαγωγή της συνέλευσης έχουν ενοικιαστεί αίθουσες στον ημιώροφο, ο οποίος 
θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε συνδυασμό με τα αναγκαία οπτικοακουστικά συστήματα 
για τη διεξαγωγή της «υβριδικής» ΓΣ. 

Β. Ψηφιακή παρουσία στη Γενική Συνέλευση

Η ψηφιακή παρουσία στη ΓΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής-υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us, που επιτρέπει τη σύνδε-
ση πολλών ατόμων ταυτόχρονα και την ανταλλαγή εικόνας και ήχου. Έχουν εξασφα-
λιστεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα προκειμένου να συμμετάσχουν στη ΓΣ και να 
εκφράσουν τη γνώμη τους όλα τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν την ψηφιακή τους 
παρουσία. 

Στις διαδικασίες των ψηφοφοριών επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της ΓΣ -μετά 
από απόφαση της ΓΣ- οι παρόντες στην αίθουσα θα ψηφίζουν με ανάταση των χεριών 
και οι συμμετέχοντες ψηφιακά με ανάταση χεριών με τη χρήση της σχετικής ψηφιακής 
επιλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι θα συμμετέχουν ψηφιακά στη ΓΣ και επιθυμούν να είναι 
ομιλητές, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στον Σύλλογο με email (στο 
info@ssem.gr), 3 ημέρες ενωρίτερα ή έστω στη διάρκεια της ΓΣ, ούτως ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα τεχνικά να εμφανισθεί και η εικόνα τους κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας τους.
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Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
i.  Κατάργηση του παράνομου επανυπολογισμού του αρ. 73Α του Ν. 4387/2016 στις 

συντάξεις τ.ΕΤΑΤ & ΕΤΕΑ - Αποκατάσταση των συντάξεων αυτών στα προ του 
Ν.4387/2016 επίπεδα.

ii.  Χορήγηση της προσαύξησης επικουρικής σύνταξης κατά την απονομή των νέων επι-
κουρικών συντάξεων μετά την 1.1.2015 στους ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ - Εφαρμο-
γή του αρθ. 30 του Ν. 4387/2016 και για τους ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ που έχουν 
καταβάλει υπέρτερες του 6% εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

iii.  Να σταματήσει ο διαχωρισμός των συνταξιούχων σε πριν και μετά τον Ν. 4387/2016. 
Όλοι πληρώναμε συγκεκριμένες – ίδιες εισφορές και απαιτούμε τη δικαιούμενη σύ-
νταξη.

Β. Το ΔΣ του Συλλόγου, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 8 του Κα-
ταστατικού του Συλλόγου, θέτει ενώπιον αυτής της Γενικής Συνέλευσης, την απόφαση 
της 7ης Ιουνίου 2022 του ΔΣ, για να λάβει γνώση και να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τη 
διαγραφή των δύο μελών μας Παναγιώτη Πηγαδίτη και Χαράλαμπου Μοσχόπουλου. Η 
απόφαση αυτή του ΔΣ ελήφθη σε υλοποίηση και της βούλησης των μελών μας, όπως 
αυτή εκφράστηκε στην από 31.3.2022 Γενική μας Συνέλευση που έδωσε ρητή εντολή 
στο ΔΣ του Συλλόγου μας, να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις έναντι όποιου μέλους με 
τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις του ζημιώνει τα συμφέροντα του σωματείου μας 
και των μελών του. Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω Γενική μας Συνέλευση και για τους 
ίδιους λόγους, θέτει ενώπιον αυτής της Γενικής Συνέλευσης την Ανάκληση του Πανα-
γιώτη Πηγαδίτη από μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, κατά το άρθρο 16 παραγρ. 14 του 
καταστατικού.

Με την Καθολική Απόφαση της ΓΣ 31.3.2022 για τα θέματα οικονομικά-συνδρο-
μές ΟΣΤΟΕ τα μέλη μας εκφράζουν με αυθεντικό τρόπο το συμφέρον του Συλ-
λόγου μας και εκτός των άλλων αποφάσισαν ότι, η καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον 
ποσού συνδρομής μας ως ζητούμενης από την ΟΣΤΟΕ οφειλής μας €130.400, ζημιώνει 
τα συμφέροντα του Συλλόγου μας και των μελών του σωματείου μας.

Τα δύο αυτά μέλη μας ως Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΣΤΟΕ αρνούνται την εφαρμογή 
αυτής της απόφασης, επέτρεψαν στην ΟΣΤΟΕ να αναζητήσει επιπλέον ποσά συνδρο-
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μών «παλαιών οφειλών» και με τις αντικαταστατικές ενέργειές τους, τις πράξεις και 
τις παραλείψεις τους αποδεδειγμένα ζημιώνουν τον Σύλλογό μας οικονομικά και λει-
τουργικά.

Σε αυτή τους δε τη στάση, εμμένουν μέχρι και σήμερα εξακολουθώντας με προσχήματα 
να μην απαντούν για τις πράξεις / παραλείψεις τους που είναι αντίθετες με το Καταστα-
τικό του Συλλόγου μας το οποίο τους δεσμεύει.

Οι συνάδελφοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2022 με τη γνώμη 
και την ψήφο τους, θα υπερασπιστούν τη συλλογική μας δράση και τις συλλογικές μας 
αποφάσεις από τυχόν προσωπικές σκοπιμότητες μελών μας, τα οποία με συγκεκριμένες 
πράξεις ή δράσεις απειθαρχούν σε αποφάσεις συλλογικών οργάνων, ζημιώνουν τα συμ-
φέροντα του σωματείου και των μελών του. Οι εκλεγμένοι στα όργανα του Συλλόγου 
και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Συλλόγου στην ΟΣΤΟΕ είμαστε «υπηρέτες» όλων 
των συναδέλφων που μας εκλέγουν, μας εμπιστεύονται και περιμένουν από εμάς πολλά. 
Κανείς δεν είναι εκπρόσωπος του εαυτού του και μόνο ή της παρέας του. 

(στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, www.ssem,gr,  
μπορείτε να έχετε αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα θέματα).

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

Οι διεκδικήσεις μας προς την πολιτεία, το σημειώνουμε αυτό για να γίνει ο διαχωρισμός 
από τις διεκδικήσεις μας προς την Alpha Bank, βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Αφού τους 
υποχρεώσαμε σε διάλογο με την αποφασιστικότητά μας και τη μαζική συμμετοχή μας 
στις δύο συγκεντρώσεις μας στο Υπουργείο Εργασίας, της 31ης Μαρτίου 2022 –αμέσως 
μετά τη Τακτική μας Γενική Συνέλευση– και της 26ης Μαΐου, τώρα στη συνάντηση της 
17ης Ιουνίου στο Υπουργείο, έχουμε προχωρήσει σε ένα διάλογο ουσίας.
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Κατά τη συνάντηση της 17/6/2022, και με την ταυτόχρονη μαζική συμμετοχή μας στη 
συγκέντρωση, προχώρησε ο διάλογος, χωρίς «αφορισμούς» και δεσμεύθηκαν οι εκπρό-
σωποι του Υπουργείου να μεταφέρουν τα συμπεράσματα της συνάντησης στους Υπουρ-
γούς και να μας απαντήσουν, προσδιορίζοντας τον αναγκαίο χρόνο σε «ένα δεκαήμερο».

Από πλευράς μας, δεν πρέπει να αρκεστούμε σε μία απλή απάντηση, χωρίς να έχουμε 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να πιέσουμε, ώστε να υπάρξει η απάντηση που να ικανο-
ποιεί τα αιτήματά μας. Εκτός από τις ενέργειες που κάνουμε αυτό το διάστημα αξιοποι-
ώντας κάθε δυνατότητα να πιέσουμε για να ληφθεί θετική απόφαση προχωράμε στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μελών του Συλλόγου και στη συνέχεια σε νέα 
Συγκέντρωση στο Υπουργείο. 

Καθώς υπάρχει στην ατμόσφαιρα «άρωμα» εκλογών, ότι είναι να κάνουμε πρέπει να 
αποφασιστεί άμεσα, συλλογικά από όλους μας και να υλοποιείται την ίδια στιγμή.

Στη ΓΣ θα συζητήσουμε τις ενδεχόμενες νεότερες εξελίξεις και θα αποφασίσουμε ανά-
λογα την πορεία του αγώνα μας. 

Σε συνέχεια της ΓΣ και αμέσως μετά, πραγματοποιούμε μεγάλη Συγκέντρω-
ση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Συνεπώς η ΓΣ της 12.7.2022 και η κινητοποίησή μας στη συνέχεια, είναι κρίσιμη και 
απαιτείται η μαζική συμμετοχή όλων μας, ειδικά όσων είναι στην Αττική και σε περιοχές 
με σύντομη οδική πρόσβαση. 

 Κινητοποιούμαστε όλοι τόσο από την Αθήνα όσο και από την Επαρχία, συν-
δυάζοντας και Γενική Συνέλευση και κινητοποίηση – διεκδίκηση. Καθοριστικό 
στοιχείο για την επιτυχία της ΓΣ και της συγκέντρωσης είναι η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή όλων μας, για να τους αποδείξουμε ότι πρέπει να συ-
νεχίσουν να μας «φοβούνται» όπως ίσχυσε και στο παρελθόν με τις κινητοποι-
ήσεις μας.

Πρέπει να είναι σαφές στους Κυβερνητικούς παράγοντες ότι θα μας βλέπουν μπροστά 
στο Υπουργείο Εργασίας και σε πορείες ως το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι να αποφασίσουν 
να απαντήσουν θετικά στα αιτήματά μας.
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Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Γενικός Γραμματέας

Παύλος Δερμενάκης

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Τσιλώνης

Η υπομονή μας στις υποσχέσεις εξαντλήθηκε

Τη λύση θα φέρει ο αγώνας μας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε

Όλες και Όλοι στη Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2022  
ώρα 9:30π.μ. και στη συνέχεια στη Συγκέντρωση ώρα 12:30μμ.

Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας  
στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας

Οδηγίες για τη συμμετοχή  
των συναδέλφων εκτός Αττικής 

Καλό θα είναι να δρομολογηθούν πούλμαν με πρωτοβουλία των Τοπικών Παραρ-
τημάτων του Συλλόγου. 

Για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέ-
λευση, θα τους χορηγηθεί -μετά από υποβολή της αίτησης οδοιπορικών που χορη-
γείται από τη Γραμματεία του Συλλόγου- 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, αποδείξε-
ων διοδίων, βεβαίωσης ΚΤΕΛ με αναφορά στο αντίτιμο του εισιτηρίου εφόσον η 
προσέλευση γίνεται με Ι.Χ. συνοδευόμενη με αποδείξεις διοδίων και βενζίνης. Να 
σημειωθεί ότι τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως και 
με την κάρτα επιβίβασης άφιξης και αναχώρησης. 



Τεχνικές Οδηγίες Συμμετοχής Ψηφιακά  
στη Γενική Συνέλευση

Η ψηφιακή συμμετοχή στη ΓΣ θα πραγματοποιηθεί από τον διαδικτυακό τόπο της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us. 

i)  Κατεβάστε την τελευταία έκδοσή του zoom πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 
(link) / διεύθυνση:

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

ii)   Προχωράτε σε εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι προϋπόθεση για να γίνει το 
επόμενο βήμα, η σύνδεσή σας στον διαδικτυακό «τόπο» της ΓΣ.

iii)  Θα σας σταλεί με e-mail το link για τη σύνδεσή σας στη ΓΣ λίγες μέρες νωρίτερα, 
από την 12/7/2022 με την προϋπόθεση ότι έχετε ήδη δηλώσει e-mail στη Γραμ-
ματεία του Συλλόγου ή μπορείτε να το δηλώσετε μέχρι την 11/7/2022 και ώρα 
15:00. 

iv)  Στις 7, 8 και 11 Ιουλίου και ώρα 12:00 μεσημβρινή, πατώντας το link για τη 
σύνδεσή σας, θα υπάρχει μία δοκιμαστική διαδικασία σύνδεσης για εξοικείω-
ση και ταυτόχρονα ενημέρωση για τα θέματα του Συλλόγου.

v)  Την ημέρα της ΓΣ, την 12η Ιουλίου 2022, μπορείτε να συνδεθείτε λίγα λε-
πτά πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (περί τις 9:15 π.μ.) πατώντας 
στο link που θα σας έχει σταλεί. 

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

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

viii)  Εκτός από επιτραπέζιο υπολογιστή (Desktop) μπορείτε να συνδεθείτε με φορητό 
υπολογιστή (Laptop) ή υπολογιστή ταμπλέτα (Tablet) ή κινητό τηλέφωνο σύγχρο-
νης τεχνολογίας (Smartphone).


