
Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,

Φίλες, Φίλοι αγαπημένοι,

Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από την ημέρα εκείνη που με αξιοποίηση της τι μητικής ψήφου 
σας και μετά την ιστορική απόφαση της παράταξής μας, μετείχαμε στο Προεδρείο του Συλλόγου 
μας και αναλάβαμε δια του Προέδρου μας, συναδέλφου Γιώργου Δέδε, τη Γενική Γραμματεία 
και γενικά τη γραμματειακή υποστήριξη του ΣΣΕΜ προς επίτευξη της απαιτούμενης κάθαρσης 
της υπάρχουσας “αποφοράς” καθ’ ύλην και άυλη που επί δεκαετία και πλέον είχε εναποθέσει η 
προηγούμενη Διοίκηση στα συρτάρια των γραφείων του ΣΣΕΜ και είχε επιβάλλει ως καθεστώς την 
αντισυναδελφική συμπερι φορά των μελών της ΔΑΚ σε όλους εμάς τα υπόλοιπα μέλη.

Από πλευράς μας, με το συνάδελφο Γιώργο Δέδε στο Προεδρείο του Συλλόγου, υπερασπιστήκαμε 
τα Συλλογικά, Συνταξιοδοτικά και Οικονομικά συμφέροντα και ενός εκάστου, εφόσον προέκυψε 
ανάγκη, με απόλυτη συνέπεια έναντι των υποχρε ώσεων που είχαμε με την προεκλογική μας 
δέσμευση, αλλά και ως δεσπόζοντα Μέλη στη Διοίκηση συνεργασίας που είχαμε αναλάβει και με 
αφοσίωση σε ανα γνωρισμένες πρακτικές βαδίσαμε προς αποκατάσταση των κατακρεουργημένων 
δι καιωμάτων μας, ως είχαμε μεγίστη υποχρέωση απέναντί σας.

Επρόκειτο για τα προδομένα εκείνα συμφέροντα, τα οποία ανίκανοι διαχειρι στές, αφού 
ΥΠΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ στις πλέον ευαίσθητες περιόδους 2005-2016 για τις συντάξεις 
μας, και τα λοιπά απαράγραπτα δικαιώματα με λαθραία πα ρέμβαση στην εμφάνιση κομματικού 
συνδικαλιστικού τίτλου, σε προσομοίωση του τίτλου ΔΑΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης της 
ΝΔ, προβάλλοντας παραταξιακά τον τίτλο ΔΑΚ, ισχυριζόμενοι μάλιστα ψευδώς ότι κατέχουν από 
την ΝΔ δήθεν και το κομματικό χρίσμα, σε πλήρη προφανώς σύγχυση με το χρήμα, το οποίο αυθαί-
ρετα αφαίρεσαν από τα ταμεία του Συλλόγου και το οποίο δεν επέστρεψαν όταν αποκαλύφθηκε 
η πράξη τους και αποφασίσαμε να διαγραφούν από Μέλη και να διωχθούν ποινικά με βάση την 
απόφασή σας (ΓΣ 11/2016).

Το εξοργιστικό της υπόθεσης με την ομάδα αυτή των υπόδικων κατηγορου μένων είναι ότι σε μια 
δήθεν προσπάθεια λήθης και κακώς νοουμένης συναδελφι κότητας και την επί τριετία ΑΝΟΧΗ όλων 
μας και ΟΛΩΝ ΣΑΣ, προκειμένου να επιτύ χουν την αναίρεση της άνω προγενέστερης απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης (για προσφυγή στη Δικαιοσύνη) κατέρχονται υπό τον κλεψίτυπο τίτλο της 
ΔΑΚ οι ανα πληρωματικοί αυτών που εκδιώξατε ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

Ειλικρινά, εμείς της Α.ΔΗ.Π. σαν παράταξη, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, δεν είχαμε 
την πρόθεση να ανακινήσουμε το θέμα, αναμένοντες από τους δικη γόρους του Συλλόγου μας 
τις δικανικές εξελίξεις για τις χρεώσεις που έκαναν και που επιβάρυναν το Σύλλογο με δαπάνες 
ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ, χωρίς την οφειλόμενη προηγούμε να έγκριση της τέλεσης της δαπάνης.

Επίσης, στις προθέσεις μας δεν ήτο η αναφορά του θλιβερού έως και ύποπτου ρόλου που έπαιξαν 
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ως πειθήνια όργανα κατά τη μεταβίβαση δύο φορές του χαρτο φυλακίου της Εμπορικής, 
παραγράφοντας ή αποσιωπώντας την οφειλόμενη λήψη μέριμνας που να καθιστούσε σύννομα 
απαραβίαστη τη συμβατική άλλωστε υπάρ χουσα δέσμευση της εκάστοτε ιδιοκτησίας της 
Τράπεζας να προβαίνει σε κάλυψη της εκάστοτε διαφοράς υπέρ του “Παθητικού” του ΤΕΑΠΕΤΕ, 
αποφεύγοντας ούτως την επισπεύδουσα εκ των πραγμάτων πτώχευση του συνταξιοδοτικού 
μας φορέα.

Η αιτία ήταν γνωστή εκ των προτέρων, λόγω της καθιέρωσης σχεδόν σε τα κτές, συχνές 
περιόδους της ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (δια χορηγήσεως του γνωστού bonus), που απήλλασσε 
της μισθοδοσίας την εργοδότρια τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα απίσχνωνε την οικονομική θέση του 
Ταμείου, ως αποτέλεσμα της ελλείψεως εκ της απωλείας καταβολής των μεγάλων εισφορών των 
παλαιοτέρων συναδέλφων και ταυτόχρονα θα επιβάρυνε πρόωρα και ιδιαιτέρως απρόβλεπτα 
την ασφαλιστική επικούρηση λόγω ελλείψεως χρόνου προς απόληψη κύριας σύνταξης του 
ΙΚΑ, που θα εμείωνε αντίστοιχα τη δαπάνη του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Ταύτα δε πάντα χωρίς την απαιτούμενη ύπαρξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης από πλευράς των 
συμβαλλομένων εξ αδιαφορίας του προεδρείου της περιβόητης ΔΑΚ, που επανήλθε σήμερα 
δριμύτερη να τολμά να ζητά την ψήφο σας. Ως γνωστό, οικονομοτεχνική μελέτη συνέταξε το 
Προεδρείο μας και επί των συμπερασμάτων αυτής σειρά απαιτήσεών μας εδραιώνεται. 

Απόσπασμα από την επιστολή του Υπ. Εργασίας προς την Α.ΔΗ.Π.

Το φαιδρόν της περιπτώσεως αυτών κατά τη διάρκεια της καταλύσεως μέχρι πλήρους 
εξαφανίσεως της δικαιοδοσίας του ΤΕΑΠΕΤΕ ήταν όταν κάποτε αποφάσισε το προεδρείο της 
ΔΑΚ, το οποίο εσείς τον 11/2016 εξοστρακίσατε από ΜΕΛΗ του ΣΣΕΜ, να ενδυθεί το μανδύα 
του Ηρωα, δήθεν για να διατηρήσει τη συμβατική ιδιωτική ιδιοκτησιακή μορφή του ΤΕΑΠΕΤΕ, 
αφού μάλιστα εξαιτίας αυτής της αδια φορίας των “ΝΑΙνέκων” στην αντιμετώπιση από 
μέρους παρουσίας και περιουσίας, επέλεξε να κάνει χαρτοπόλεμο με το Διοικητή του ΕΤΕΑ, 
Παπανικολάου, με “βόλια” τους Φακέλλους ασφαλισμένων, απέτυχε οικτρά.

Αποτέλεσμα αυτής της ανόητης ενέργειας ήταν μεταξύ άλλων και η στέρηση των αυξήσεων 
της τάξης του 5% το 2008 (ως επιστολή του Υπ. Εργασίας που δημοσιεύουμε στη σελίδα 2).

Και ενώ είχαν έτσι τα γεγονότα και ως να μην έφθαναν όλα αυτά που εκτυλί χθησαν, η έκπληξη 
των παρευρισκομένων προ ημερών, στη Γενική μας Συνέλευση της 11.11.2019, κατέστη ΜΕΓΙΣΤΗ 
με την άνοδο στο βήμα ενός φερόμενου ως εκπροσώπου της νεκραναστημένης παράταξης της 
ΔΑΚ, που εμφανίζετο ενίοτε στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΣΕΜ ως αναπληρωτής των πρώτων 
αναπληρωματικών της Τριανδρίας που δεν παρουσιάστηκαν να καθίσουν στις καρέκλες των 
“Βογιατζάκηδων”!!

Εντεχνα, μάλιστα, προ της ομιλίας, δίκην αναστενάρηδων, είχαν κυκλοφορήσει και είχαν 
διανείμει μέσω γραφείου τελετών ένα διαφημιστικό τετρασέλιδο ως ΔΙΑ ΚΗΡΥΞΗ, όπως την 
χαρακτήρισαν, για να προλειάνουν το εις βάρος τους κλίμα...

Η Α.ΔΗ.Π. κυρίαρχος σε όλες τις εκφάνσεις του αγώνα του ΣΣΕΜ για την ανα στήλωση των 
απαράγραπτων δικαιωμάτων μας με γνώμονα το οδοιπορικό του 2016 – 2019, που όλοι σας, 
έστω από μακρυά, πληροφορηθήκατε, ενώ όσοι περάσατε από τα γραφεία του ΣΣΕΜ το 
ζήσατε, ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ απαράμιλλη αγωνιστικότητα, ικανή να προσφέρει την ελπίδα ότι είμαστε 
σε θέση ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών.



Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι,

Σε μια δειγματοληπτική προσπάθεια του προσωπικού αγώνα του Προέδρου της παράταξης μας (Α.ΔΗ.Π.) 
από της ιδρύσεως της (Απρίλιος 2012) ως εκ του ρόλου που διαδραμάτισε καθ’ όλη την πενταετία 2012-
1016, παραθέτουμε μέρος της επίσημης ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΔΙΚΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:

22.08.2012  Ι. Στουρνάρα: Καταγγελία αθρόων απολύσεων λόγω εξαγοράς 
Εμπορικής.

22.08.2012  Ε.Δ. Προς Πρ. ΤΕΑΠΕΤΕ: Καταγγελία δήθεν εθελουσίας εξόδου 
επί βλάβη εσόδων Ταμείου. Να καταστήσει Τράπεζα υπεύθυνη 
ενδεχόμενης πτώχευσής του.

23.08.2012  Ε.Δ. Προς Πρόεδρο της Βουλής: Καταγγελία Διοίκησης Τράπεζας 
άρθρων του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (θέμα Κοιν. Ασφαλ. 
Πολιτικής) και παράνομη κατακράτηση εισφορών από το 
προσωπικό.

27.08.2012  Ε.Δ. Υπ. Εργασίας, Ι. Βρούτση: Καταγγελία ως άνω.

27.08.2012  Ε.Δ. Προσκόμιση στοιχείων επί των άνω καταγγελιών. Καταγγελία 
και επισήμαν ση των κινδύνων πτώχευσης του ΤΕΑΠΕΤΕ λόγω 
αθρόων παραιτήσεων.

24.04.2013  Ε.Δ. Προς ALPHA ΒΑΝΚ, Κωστόπουλο και όλο το ΔΣ της Τράπεζας: 
Ενημέρωση για τα χρέη της Εμπορικής ενόψει εξαγοράς της.

26.08.2013  Κοινοποίηση πρός Γ. Δέδε. Απάντηση από Υπ. Οικονομικών για 
κατάθεση ανα λυτικής μελέτης Γ. Δέδε για το προσυνταξιοδοτικό 
της Εμπορικής.

12.09.2013  Αναγγελία κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς πρός τον Πρόεδρο 
του Α.Π. Κατά του Προέδρου του ΕΤΕΑ και όλων των μελών του 
ΔΣ, μετά την άρνηση καταβολής της αύξησης 2% και 3% από 2008-
2013.

30.08.2013  Προς Πρόεδρο της Βουλής, κατάθεση στοιχείων για την άρνηση 
καταβολής εκα τοντάδων εκατομμυρίων από την Τράπεζα στο ΕΤΑΤ.

30.08.2013  Προς υπ. Εργασίας Ι. Βρούτση για την ως άνω υπόθεση.

13.09.2013  Το ΕΤΕΑ ισχυρίζεται ότι η μη καταβολή αυξήσεων το 2007 
οφείλεται στην μη παράδοση των ασφαλιστικών φακέλλων των 
ασφαλισμένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ.



Χάρη και στις ανωτέρω ενέργειές μας, οι διαφορές επεστράφησαν αναδρομικά το 2018 και 
το 2019. 

Υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες του Συλ-
λόγου μας δια της ψήφου σας, επιβάλλει την ενεργή παρουσία σας 
κατά τρόπον ώστε η παράταξή μας, η Α.ΔΗ.Π. και εγώ προσωπικά, 
μαζί με αυτούς που εσείς δια της ψήφου σας θα αποφασίσετε, να δι-
ατηρήσουμε την ανακτηθείσα αξιοπρέπεια και δυναμική, ως όφειλε 
να απολαμβάνει ο ΣΣΕΜ, σε σύγκριση με την ανύπαρκτη επί δεκαε-
τία πα ρουσία μέχρι τον 11/2016 και να έχει ο Σύλλογος μας νικηφό-
ρα λύση στον εν εξελί ξει αγώνα, ώστε να επιτύχουμε την αποκατά-
σταση των ζημιών που υπέστημεν. 

Για την Α.ΔΗ.Π.

Γιώργος Δέδες

27.09.2013  Το Υπ. Οικονομικών κοινοποιεί αναφορά μας στο Γρ. Υπουργού 
κατά των μελών του ΔΣ του ΕΤΕΑ, για μη καταβολή των αυξήσεων 
του 2008.

19.10.2013  Κοινοποίηση Υπ. Οικονομικών επιστολής του ΕΤΑΤ για την 
απόκλιση των συντα ξιοδοτήσεων σύμφωνα με καταγγελία μας.

31.10.2014 και 

27.11.2014  αναφορά Γρ. Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και προς τον 

υπ. Εργασίας για το ίδιο θέμα.

13.06.2014  Εξώδικο προς υφυπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α. Πετρόπουλο. 
Υπόμνημα ενη μέρωση για τις εκκρεμότητες της μεταφοράς 
ΕΤΑΤ και Προσυνταξιοδοτικό του ΕΤΕΑ στον ΕΦΚΑ.

20.10.2015  Υπόμνημα προς Υπ. Εργασίας για τα προβλήματα συνταξιούχων 
από το ΤΕΑΠΕ ΤΕ στο ΕΤΕΑ και ΕΤΑΤ.

01.06.2016  Εξώδικος καταγγελία κατά των μελών του ΔΣ διότι προκάλεσαν 
τη διαγραφή του ΣΣΕΜ από την ΟΣΤΟΕ και το ΕΚΑ.

Από 19/12/2017  
έως 21/12/2017  εστάλησαν από το Γ. Δέδε και την Α.ΔΗ.Π., ΟΚΤΩ (8) εξώδικα προς 

Υφυπ. Εργασίας, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Πρόεδρο ΕΦΚΑ, Πρόεδρο 
ΕΤΕΑΕΠ, για την επι στροφή των επιπλέον κρατήσεων υπέρ 
ΕΟΠΥΥ από το 2013, 6% αντί του 3%, από 1.1.2013.


