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Διακήρυξη εν όψει των εκλογών του ΣΣΕΜ
Συνάδελφοι,
Τελείωσε μια ακόμη 3ετης συλλογική περίοδος χωρίς να επιλυθεί κανένα από τα πολλά προβλήματα
του χώρου μας.
Την περίοδο αυτή πολλές φορές η παράταξή μας, με την εμπειρία που έχει, εξέφρασε έντονα την
αντίθεση της, στις χωρίς σχέδιο τακτικές που ακολουθούσε το νέο προεδρείο και τις έντονες ανησυχίες και
προβληματισμούς της, για τον πρόχειρο, ανεύθυνο, αλαζονικό και με εμπάθεια τρόπο που χειριζόταν
πολύ ευαίσθητα συνταξιοδοτικά θέματα μας.
Καταγγείλαμε την αντιδημοκρατική, εμπαθή και αντισυναδελφική συμπεριφορά του και καταδικάσαμε
κάθε αλλοπρόσαλλη ενέργεια και πράξη του, τις άσκοπες σπατάλες και τους ανόητους και θορυβώδεις εντυπωσιασμούς.
Σήμερα, μετά τα 3 χρόνια θητείας αυτού του προεδρείου, υπάρχει αβεβαιότητα και ανασφάλεια
όλων των συναδέλφων για το αύριο, τα δε προβλήματα του χώρου είναι ακόμη περισσότερα.
Συνάδελφοι, με την προκήρυξη των εκλογών ανοίγει μια νέα περίοδος, όπου τα πάντα γύρω μας θα είναι
ρευστά.
Η νέα διοίκηση του ΣΣΕΜ, που θα εκλεγεί θα βρει μπροστά της:
 τα χρόνια προβλήματα των συναδέλφων συνταξιούχων συσσωρευμένα και άλυτα (προσυνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό/ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ, επανυπολογισμός συντάξεων, στεγαστικά δάνεια, φάρμακα κλπ),
 μια νέα κυβέρνηση με νέα διακηρυγμένη ασφαλιστική πολιτική και
 την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
Ακόμη θα βρει μπροστά της σωρεία άλλων προβλημάτων που έχουν προκύψει, εν τω μεταξύ, από
ρυθμίσεις, ερμηνείες, οδηγίες, πράξεις, και αποφάσεις αυθαίρετες των ασφαλιστικών φορέων ΙΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ,
ΕΤΑΤ, κλπ με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα μια τραγελαφική και απαράδεκτη κατάσταση σε βάρος των
συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Άρα όλοι οι συνταξιούχοι γνωρίζουν τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών του ΣΣΕΜ, για
αυτό δεν θα παραπλανηθούν πάλι με υποσχέσεις, παχιά λόγια και πολλά ΘΑ.
Συνάδελφοι, η ΔΑΚ είναι μια μεγάλη συνδικαλιστική παράταξη με ιστορία. Μπορείτε να την εμπιστευτείτε γιατί συμμετέχουν σε αυτή πληθώρα σοβαρών, ικανών συνδικαλιστικών στελεχών με πολύχρονη
συνεχή παρουσία στο χώρο, με πλούσιο αγωνιστικό παρελθόν-παρόν, με γνωστική και εμπειρική συνδικαλιστική επάρκεια όλων των θεμάτων που απασχολούν τον χώρο μας.

Η ΔΑΚ δεσμεύεται να αποκαταστήσει:
 Την συλλογική συνδικαλιστική ενότητα του χώρου.
 Την δημοκρατική απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΣΕΜ.
 Την διαφάνεια στην λειτουργία και την οικονομική διαχείριση.
Να αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις σε συνεργασία με το Σύλλογο των Εργαζομένων καθώς και με
τους Συλλόγους των άλλων τραπεζών, με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ, αλλά και κάθε άλλο σωματείο Συνταξιούχων
και Εργαζομένων για την προάσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους/σες που συμμερίζονται, τις αγωνίες μας και τους
έντονους προβληματισμούς μας για την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων να
συμβάλουν ενεργά και με τις δικές τους δυνάμεις στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου.
Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, μαζί μας αρωγούς και συμπαραστάτες στην κοινή
προσπάθεια.
Θέλουμε να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία για πληροφόρηση, για κάθε θέμα ή ζήτημα που υπάρχει ή προκύπτει,
για κάθε συνταξιούχο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, χωρίς διαχωρισμούς των προβλημάτων των παλαιών
και νέων συνταξιούχων.--

Ζητάμε να μας εμπιστευτείτε γιατί εμείς ΘΕΛΟΥΜΕ και γιατί εμείς ΜΠΟΡΟΥΜΕ να
καθοδηγήσουμε σωστά και ενωτικά το κίνημα του χώρου, να αναλάβουμε υπεύθυνα όλες τις
πρωτοβουλίες και τις ενωτικές δράσεις που ΠΡΕΠΕΙ για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
τα κοινά μας προβλήματα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΚΑΖΗΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΟΥΣΗ ΕΥΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ΚΟΝΥ)
ΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΜΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ
ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ
ΜΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΜΗΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜ.
ΜΙΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜ.
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛ.
ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝ.
ΠΕΝΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΓΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
ΡΟΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΛΕΧΑΙΝΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΝΙΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΚΟΝΙΤΣΑ

Κάποιοι συνειδητά πουλούν ψεύτικές ελπίδες ...για την υφαρπαγή της ψήφου σας. Εξαπατούν ακόμη και τους
εαυτούς τους. Τις ίδιες υποσχέσεις έδιναν και στις εκλογές του 2016.
«Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε»
(Διονύσιος Σολωμός)
Συνάδελφοι,
Μη έχοντας καμμιά θετική έκβαση στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας στην απελθούσα
τριετία, το προεδρείο του ΣΣΕΜ, εντέχνως παραβιάζουν την νοημοσύνη μας και εξαπατούν ακόμα και τους
εαυτούς τους.
Το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα, όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει, είναι η αποδυνάμωση της
περιουσίας του Συλλόγου. Σπαταλήθηκαν για τις αμοιβές των δικηγόρων πάνω από 300.000 €.
Θέσαμε το προεδρείο του ΔΣ αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορατή αποδυνάμωση της περιουσίας του
Συλλόγου και καταψηφίζαμε όλες τις σχετικές δικαστικές δαπάνες. Επισημαίνουμε την αυταρχικότητα του
προεδρείου, την απαξίωση του ΔΣ και την αδιαφάνεια των ενεργειών του. Ουδεμία Σύμβαση με δικηγορικά
γραφεία και προσφορές παρουσιάστηκαν στο ΔΣ, αλλά και δεν αναρτήθηκαν στο site του Συλλόγου, ως
όφειλαν, για να ενημερωθούν τα μέλη του Συλλόγου.
Απαιτούμε την επιστροφή των παρακρατηθέντων συνδρομών 4 ετών για την ΟΣΤΟΕ (192.000 €), Αφού δεν
συμμετέχουμε και δεν τα αποδίδουμε. Επίσης αφού έχουμε διακόψει σχέσεις, γιατί εκλέγουμε αντιπροσώπους στην ΟΣΤΟΕ;
Απαιτούμε τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων στις προσεχείς εκλογές, όπου θα προεδρεύουν των εφορευτικών επιτροπών, όπου στηθούν κάλπες, σύμφωνα με Άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 52 του N.4446/2016, (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016).
Συνάδελφοι,
Το 2016 πήραν τα ηνία του Συλλόγου, παραπλανώντας και μοιράζοντας μεταχρονολογημένες ελπίδες,
ιδίως στους συναδέλφους του ΕΤΑΤ. Δεσμευτήκανε για την επαναφορά των συντάξεών σας μέσα στον πρώτο χρόνο της προεδρίας τους
Δεσμευτήκανε για την τροποποίηση του καταστατικού.
Δεσμευτήκανε για την τακτοποίηση των δανειακών υποχρεώσεών σας.
Φέτος, πανικόβλητοι από την απραξία τους, εξαπατούν και μοιράζουν ληγμένες ελπίδες, με στόχο να θολώσουν την κατάσταση μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
Στα πεπραγμένα τους αναφέρονται στο 2019 ότι αποτελεί έτος σταθμό των αγωνιστικών διεκδικήσεων του
Συλλόγου μας. Έγιναν συνολικά τρείς (3) σε 80 μέρες και ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές. Λέτε να
ήταν τυχαίο; Να το πιστώσουμε στα θετικά τους.
Τον προηγούμενο καιρό, το 2016,2017,2018 και μέχρι 15/3/2019 ποιες αγωνιστικές κινήσεις έγιναν;
“Δεν υπάρχει πιο επαίσχυντη πράξη, από το να εξαπατάς εκείνον που πιστεύει σε σένα..”
Εξαπατούν ακόμα και τους εαυτούς τους, ισχυριζόμενοι ότι με την απόφαση του ΣτΕ δεν επηρεάζονται οι
ομαδικές αγωγές. Αυτό θα συνεχίσουν να το ισχυρίζονται μέχρι τις εκλογές για να συντηρούν τις ληγμένες
λιγοστές ελπίδες των ψηφοφόρων τους.
Είναι γεγονός ότι η απόφαση του ΣτΕ, τους εξανεμίζει όλες τις ελπίδες που υποσχόντουσαν και θέτει φραγμό
στη συνέχιση της «φάμπρικας» των δικαστικών διεκδικήσεων και των καχύποπτων συναλλαγών.
Δεσμεύονται τώρα και Επιφυλάσσονται για το μέλλον να ρυθμίσουν την πολιτική εκκρεμότητα
που δημιουργεί η απόφαση του ΣτΕ.

Για τις λοιπές νομικές διεκδικήσεις, και συγκεκριμένα:
Η εκδίκαση, την 4η/12/2019 στο ΣτΕ, για την προσφυγή κατά της ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ θα απορριφθεί διότι το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι είναι Συνταγματική η ίδρυση ενιαίου φορέα (ΕΦΚΑ) για όλους (άρα και για
το ΕΤΑΤ). Η δεύτερη προσφυγή για τον επανυπολογισμό των προ συνταξιοδοτικών παροχών, θα καταργηθεί
γιατί καλύπτεται από την πρόσφατη απόφαση 1891 του ΣτΕ. Το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι είναι συνταγματική ως
βάση υπολογισμού των συντάξεων η 31η/12/2014 και πρέπει να γίνει νέος επανυπολογισμός.
Η εκδίκαση, την 13η/11/2019 κατά της Alpha Bank, ουδεμία θετική έκβαση θα έχει, διότι α) υπάρχουν
γνωματεύσεις έγκριτων νομικών και σχετική απόφαση του Α.Π., β) είναι ουτοπία και παραλογισμός να απαιτείς ποσό από την τράπεζα μεγαλύτερο της κεφαλαιακής αξίας της, γ) ο τελικός διάδοχος της Εμπορικής και
του ΤΕΑΠΕΤΕ είναι το ΕΦΚΑ / ΕΤΕΑΕΠ, και δ) δεν είναι αποδεκτή η αναλογιστική μελέτη. Δεν είναι ολοκληρωμένη για το σύνολο των συνταξιούχων και στηρίζεται σε παραπλανητικά δεδομένα.
Ως μοναδικό δεδομένο, τόσο στην μελέτη όσο και στις άλλες διεκδικήσεις μας, θέτουμε τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Αποκρύβεται όμως η πραγματική αιτία των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, που
είναι η στήριξη του προ συνταξιοδοτικού.
Από πού καλύπτονται οι προ συνταξιοδοτικές παροχές; Παρεμπιπτόντως, πρέπει να ανησυχούμε για το
προσυνταξιοδοτικό και το ΕΤΑΤ.
Το προσυνταξιοδοτικό έχει ημερομηνία λήξης και πλησιάζει.
Συνάδελφοι, έπονται τα δυσκολότερα και απαιτείται συνεργασία και ενότητα ΣΣΕΜ- ΟΣΤΟΕ- ΟΤΟΕ και συλλόγων εργαζομένων..

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Φανταστείτε Συνάδελφοι που έφτασε το θράσος και ο αυταρχισμός τους.
Βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε γιατί απέκλεισαν με δόλο, όλες τις παρατάξεις
από την κεντρική εφορευτική επιτροπή !!!!!!!! Είναι μόνο οι παρατάξεις
της ΚΙΣΥΕΤ και ΑΔΗΠ, δηλαδή τα συνεταιράκια. Αυτό βέβαια δεν θα μείνει
αναπάντητο και το λόγο θα τον έχουν τα Δικαστήρια.

