3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα
Ε-mail: info@ssem.gr • Ιστοσελίδα: www.ssem.gr
Facebook: Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Αθήνα 24.2.2022

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Συμμετοχής
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 10 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)

Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
H πρώτη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση είναι στα γραφεία του Συλλόγου μας,
3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα, την 24η Μαρτίου 2022 και ώρα 10 π.μ. και εάν δεν υπάρξει
απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί, οριστικά,
την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 10 π.μ. – 12:30 μ.μ. στον ημιώροφο στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.

Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί:

1. Διοικητικός Απολογισμός 2021 και Πρόγραμμα Δράσης 2022.
 Έγκριση για διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, με ανάταση χεριών (και με ψηφιακό τρόπο).
 Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού 2021.

2.	Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 - Ισολογισμός έτους 2021
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2021- Προϋπολογισμός
έτους 2022.
 Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού 2021
και του Προϋπολογισμού 2022.

3. Θέματα ΟΣΤΟΕ.

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:

Α. Δια ζώσης, φυσική παρουσία στην αίθουσα της ΓΣ στο Ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ», με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας.
Με τα σημερινά δεδομένα, το σύνολο των μελών που θα παρευρίσκονται στην
αίθουσα της ΓΣ είναι έως 700 καθήμενοι σε συγκεκριμένες θέσεις με τις προβλεπόμενες αποστάσεις και κανείς όρθιος, με τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας,
σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων.
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Στην αίθουσα θα εισέρχονται μετά από έλεγχο για τη συμμετοχή στη ΓΣ, μέχρι να
συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των 700. Προϋπόθεση για την είσοδο στην
αίθουσα της ΓΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα είναι εναλλακτικά το Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το Πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου τριμήνου.
Διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της συνέλευσης έχει ενοικιαστεί
ολόκληρος ο ημιώροφος, 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 σύνδεση
ατόμων ταυτόχρονα και την ανταλλαγή εικόνας και ήχου.
Έχουν εξασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα προκειμένου να συμμετάσχουν
στη ΓΣ και να εκφράσουν τη γνώμη τους όλα τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν τη
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, 3 ημέρες ενωρίτερα ή έστω
στη διάρκεια της ΓΣ, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εμφανισθεί και η
εικόνα τους κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους.
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Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,
Ως Σύλλογος εφαρμόσαμε με απόλυτη επιτυχία στη διάρκεια της πανδημίας τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο για την χρήση ψηφιακών μέσων προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου, την επικοινωνία μεταξύ μας και τη
συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου στις διαδικασίες του. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ
διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση είτε μέσω της ιστοσελίδας μας (www.ssem.gr), είτε
μέσω της πλατφόρμας zoom.us ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να
συμμετέχει στη συζήτηση των θεμάτων που μας απασχολούν. Αποκορύφωμα αυτών των
διαδικασιών ήταν οι δύο Γενικές Συνελεύσεις (Καταστατική και Τακτική) που πραγματοποιήσαμε την 31.03.2021 με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιστορικά.
Στην παρούσα περίοδο η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει πλέον την υποχρέωση στα σωματεία, ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία να παρέχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα
συμμετοχής και ψηφοφορίας και με ηλεκτρονικά μέσα. Διαδικασίες που ήδη εμείς με τις
ιστορικές αποφάσεις της Καταστατικής ΓΣ της 31/3/2021 τις θεσμοθετήσαμε στο νέο
Καταστατικό του Συλλόγου.
Παρακαλούμε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή την παρούσα ανακοίνωση και να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο για ότι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό, ώστε να έχουμε
επιτυχία στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης με τη χρήση και της ψηφιακής
τεχνολογίας. Η σύνδεσή σας θα γίνει με τον σύνδεσμο (link) που θα σας σταλεί στο e-mail
σας. (Ακολουθούν στο τέλος αναλυτικές οδηγίες προς τα μέλη του Συλλόγου μας για τον
τρόπο σύνδεσης).
Δυνατότητα να συμμετέχουν ψηφιακά στη ΓΣ έχουν τα μέλη μας τα οποία διαθέτουν
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 διεύθυνση
(e-mail), μπορείτε να το πράξετε τώρα.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ,
ΦΥΣΙΚΗΣ ή ΨΗΦΙΑΚΗΣ
Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι
Η φετινή ΓΣ είναι η πρώτη που γίνεται δια ζώσης με φυσική παρουσία, μετά την πανδημία. Αποτελεί, έστω για τους 700 μόνο κατ’ αρχήν, μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε από
κοντά καθώς έχουμε να βρεθούμε με φυσική παρουσία σε ΓΣ από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της 11/11/2019.
Η συμμετοχή όλων στη ΓΣ είναι μήνυμα αποφασιστικότητας για διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς ζωής με συντάξεις ανάλογες των εισφορών που πληρώναμε επί χρόνια.
Όμως η 31η Μαρτίου 2022 δεν είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στη ΓΣ. Εμείς
ως Σύλλογος δεν ξεχνάμε ότι εκτός από τις αναγκαίες εσωτερικές μας διαδικασίες εξ’
ίσου αναγκαίες είναι και οι ενέργειες διεκδίκησης των αιτημάτων μας με μαζικές κινητοποιήσεις. Συνεπώς η ημέρα της ΓΣ αποτελεί την καταλληλότερη ευκαιρία να ξαναβρεθούμε στο «δρόμο του αγώνα» όπως κάναμε με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και πορείες
μας το 2019 και το 2020.

Σε συνέχεια της ΓΣ και αμέσως μετά, κάνουμε πράξη
τις αποφάσεις μας και προχωράμε σε Συγκέντρωση
στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σκοπός της κινητοποίησης είναι να απαιτήσουμε λύσεις στα ακόλουθα χρονίζοντα θέματα καθώς έχουμε «χορτάσει» υποσχέσεις και «ερμηνείες» των νόμων:
i)	Να δοθεί λύση και για τους «προσυνταξιούχους» ΕΤΑΤ & ΕΤΕΑ και τους «συμπληρωματούχους» ΕΤΑΤ, ώστε να επανέλθουν οι συντάξεις στα προ του νόμου «Κατρούγκαλου» επίπεδα και σε αυτή την κατηγορία των 5.000 συνταξιούχων του ταμείου
μας (ΤΕΑΠΕΤΕ).
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ii) Ν
 α εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία για την απονομή των νέων επικουρικών συντάξεων των ασφαλισμένων ΤΕΑΠΕΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές τις αποδοχές επί των οποίων αποδίδονταν εισφορές επικουρικής
ασφάλισης και ακόμα, να υπολογίζεται και να απονέμεται πέραν της βασικής
(Α1) επικουρικής σύνταξης και η προσαύξηση (Α2) επικουρικής, βάσει του
άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 λόγω των αυξημένων εισφορών που οι ασφαλισμένοι ΤΕΑΠΕΤΕ απέδιδαν καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού τους
βίου.
iii)	Να σταματήσει ο διαχωρισμός των συνταξιούχων σε πριν και μετά τον Ν. 4387/2016.
Όλοι πληρώναμε συγκεκριμένες – ίδιες εισφορές και απαιτούμε την δικαιούμενη σύνταξη.
Η συγκέντρωση για να είναι αποτελεσματική απαιτεί σημαντική παρουσία στο Υπουργείο
στη Σταδίου 29, στις 12:30΄, μεσημβρινή ώρα. Συνεπώς κινητοποιούμαστε όλοι τόσο από
την Αθήνα όσο και από την Επαρχία συνδυάζοντας 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 συνεχίσουν
να μας «φοβούνται» όπως ίσχυε και στο παρελθόν με τις κινητοποιήσεις μας.
Η Γενική Συνέλευση και η συγκέντρωση της 31/3/2022 με την καθολική συμμετοχή
όλων μας πρέπει να αποτελέσουν την αρχή των νέων κινητοποιήσεων του Συλλόγου μας
για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, για αξιοπρεπή - ανθρώπινη ζωή
ως συνταξιούχοι.
Με τη συμμετοχή μας θα δείξουμε προς όλους ότι οι Συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ, 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 στη Γενική Συνέλευση της 31/3/2022
και στη συνέχεια στη Συγκέντρωση
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Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας
στην διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων
Στις 31 Μαρτίου 2022 όλες και όλοι είμαστε παρόντες
4 ώρα 10 στη ΓΣ, δια ζώσης ή ψηφιακά
4 ώρα 12:3Ο΄ στη Συγκέντρωση στο Υπουργείο, Σταδίου 29
Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης

Παύλος Δερμενάκης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα τους χορηγηθεί 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, αποδείξεων διοδίων, βεβαίωσης
ΚΤΕΛ με αναφορά στο αντίτιμο του εισιτηρίου εφόσον η προσέλευση γίνεται με Ι.Χ. και
λοιπών δικαιολογητικών συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης οδοιπορικών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Συλλόγου. Να σημειωθεί ότι τα αεροπορικά εισιτήρια
θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως και με την κάρτα επιβίβασης.
Τέλος, σε συναδέλφους που διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χλμ. από
την Αθήνα και θέλουν να συμμετάσχουν: α) για το κόστος των εισιτηρίων, στο βαθμό που θα είναι μεγαλύτερο από τo ποσό των 45 ευρώ ανά διαδρομή θα πρέπει να
υπάρχει κατ’ αρχήν η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με την
Γραμματεία και β) θα τους καταβληθούν επιπλέον μέχρι 90 ευρώ για διανυκτέρευση
σε μονόκλινο, με την προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης του ξενοδοχείου. Σημειώνουμε ότι ήδη έχουν κρατηθεί μερικά δωμάτια στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» για αυτές
τις ανάγκες.
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Τεχνικές Οδηγίες Συμμετοχής Ψηφιακά
στη Γενική Συνέλευση
Η ψηφιακή συμμετοχή στην ΓΣ 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
διαδικτυακό «τόπο» της ΓΣ.
 Θα σας σταλεί με e-mail το link για τη σύνδεσή σας στην Γ.Σ. λίγες μέρες νωρίτερα, από

την 31/3/2022 με την προϋπόθεση ότι έχετε ήδη δηλώσει e-mail στη Γραμματεία του
Συλλόγου ή μπορείτε να το δηλώσετε μέχρι την 30/3/2022 και ώρα 15:00΄.
 Στις 23, 28, 29 και 30 Μαρτίου και ώρα 12.00 μεσημβρινή, πατώντας το link για τη

σύνδεσή σας θα υπάρχει μία διαδικασία σύνδεσης για εξοικείωση και ταυτόχρονα ενημέρωση για τα θέματα του Συλλόγου.
 Την ημέρα της ΓΣ, την 31η Μαρτίου 2022, μπορείτε να συνδεθείτε λίγα λεπτά πριν την

έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (περί τις 9:45 π.μ.) πατώντας στο link που θα σας έχει
σταλεί.
 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.
 Εκτός από επιτραπέζιο υπολογιστή (Desktop) μπορείτε να συνδεθείτε με φορητό υπο-

λογιστή (Laptop) ή υπολογιστή ταμπλέτα (Tablet) ή κινητό τηλέφωνο σύγχρονης τεχνολογίας (Smartphone).

