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Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ανακοίνωση - Πρόσκληση 
ΣυμμετοχήςΣυμμετοχής

 4 δια ζώσης με φυσική παρουσία  
και ταυτόχρονα

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

3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022  
και ώρα 9:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52, Αθήνα
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Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Καλείστε όλοι στην Απολογιστική - Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. α) με 
φυσική παρουσία στον ημιώροφο του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθή-
να, και β) με ψηφιακή παρουσία μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us. 

Θα συζητηθεί ο Απολογισμός Πεπραγμένων και ο Διαχειριστικός Απολογισμός του Διοικητικού 
Συμβουλίου και θα ακολουθήσουν οι περί αρχαιρεσιών εργασίες της Γ.Σ. με θέματα τον καθορι-
σμό της ημερομηνίας αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπών οργάνων 
και αντιπροσώπων του Συλλόγου, την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) 
που θα διεξάγει τις εκλογές και τις ομιλίες εκπροσώπων των συνδυασμών, υποψηφίων που θα 
μετέχουν στις εκλογές καθώς και μελών του Συλλόγου.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε για τη Δευτέρα 31.10.2022 στα γραφεία του Συλ-
λόγου, 3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα και ώρα 09:30 π.μ. και εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ.  
θα πραγματοποιηθεί, οριστικά, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. - 
1:00 μ.μ. 

Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΣ:

 � Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ περιόδου 1/1/2022-31/10/2022

 3 Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Απολογισμού 

 � Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2022-30/9/2022 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
1/1/2022-30/9/2022

 3 Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού

2. ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Α. Διοργάνωση των αρχαιρεσιών:

 � Καθορισμός ημερομηνίας Αρχαιρεσιών

 � Καθορισμός των πόλεων της έδρας των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε)

 � Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.)

 � Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία (Υποχρέωση του σωματείου για παροχή  
αυτής της δυνατότητας στα μέλη του, με τον Ν.4808/2021) 

 3 Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

 3 Επιλογή της Εταιρείας η οποία θα διοργανώσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, 
με ψηφιακή κάλπη

 � Υποβολή υποψηφιοτήτων/ψηφοδέλτια συνδυασμών 

 � Προεκλογικές δαπάνες συνδυασμών. Προϋποθέσεις και τρόπος απόδοσης  
των προεκλογικών δαπανών των συνδυασμών

 � Αποστολή Εκλογικής διακήρυξης/ανακοίνωσης των συνδυασμών 

Β. Ομιλίες των εκπροσώπων των συνδυασμών - υποψηφίων - μελών του Συλλόγου
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Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί και με τους δύο τρόπους (υβριδικά) σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) ότι: «Πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις 
δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρό-
πους (υβριδικά), σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες στο πρωτόκολλο των συνεδρίων και με 
τήρηση των μέτρων».

Α. Δια ζώσης, φυσική παρουσία.

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

Β. Ψηφιακή παρουσία στη Γενική Συνέλευση

Η ψηφιακή παρουσία στη ΓΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής-υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us, που επιτρέπει τη σύνδεση πολλών ατό-
μων 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 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 συμ-
μετέχοντες 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), 
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.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική Γενική Συνέλευση και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν 
εκτός από τα «διαδικαστικά» των εκλογών είναι η πορεία των διεκδικήσεών μας τόσο προς την 
Πολιτεία όσο και προς την Alpha Bank και οι ενέργειες εκ μέρους μας.

Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, μετά τις συγκεντρώσεις, πορείες μας του Ιουλίου 2020, 
βρεθήκαμε ξανά φέτος (το 2022) στο δρόμο του αγώνα με τις συγκεντρώσεις στο Υπουργείο 
Εργασίας, στη συνέχεια των Γενικών μας Συνελεύσεων 31 Μαρτίου και 12 Ιουλίου και τις κινη-
τοποιήσεις-συγκεντρώσεις της 26 Μαΐου και 17 Ιουνίου. 
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Ειδικότερα:

Α. Διεκδικήσεις μας και Κινητοποιήσεις

Ως προς την Πολιτεία διεκδικούμε 

α) Επαναφορά των συντάξεων ΕΤΑΤ (και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ) στα προ του νόμου «Κα-
τρούγκαλου» επίπεδα και κατάργηση του παράνομου επανυπολογισμού τους με το άρθρο 73Α 
του Ν. 4387/2016.

Δεν είναι αποδεκτό να περιμένουμε ακόμη να δικαιωθούμε, 6 χρόνια μετά την ληστρική / 
αντισυνταγματική περικοπή το 2016 των συντάξεών μας, όταν όλα τα κοινοβουλευτικά πολι-
τικά κόμματα από τον Οκτώβρη 2017, στην εκδήλωση του Συλλόγου μας στην Παλαιά Βουλή, 
δήλωσαν τη συμφωνία τους με το αίτημά μας. 

Δεν είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της απονομής δικαιοσύνης να έχουμε καταθέσει την αίτηση 
στο ΣτΕ τον Μάρτιο του 2017, να έχει συζητηθεί την 9/12/2020, μετά από τρεις αναβολές 
που έδωσε το ίδιο το δικαστήριο, και από τότε να αναμένουμε την απόφαση.... μετρώντας ήδη 
22 μήνες, και η σημερινή κυβέρνηση, που είχε δεσμευθεί δια του εκπροσώπου της ως αντιπο-
λίτευση το 2017 ότι «το πρόβλημα έπρεπε να έχει λυθεί χθες», να «κρύβεται» πίσω από την 
χρονίζουσα /εκκρεμούσα απόφαση του ΣτΕ.

Δεν είναι αποδεκτό, μετά από την ακύρωση, την 5/10/2019, από το ΣτΕ της Υπουργικής Από-
φασης του ν.4387/2016 επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, να έχουν αποκατασταθεί 
οι εκκρεμότητες από το Νόμο «Κατρούγκαλου» για όλους, τους 250.000 συνταξιούχους επικου-
ρικής σύνταξης των ειδικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων και των 3.500 συνταξιούχων επι-
κουρικής ΤΕΑΠΕΤΕ, προ του 2006, οι επικουρικές συντάξεις των οποίων ως γνωστόν έχουν επα-
νέλθει τον Ιούνιο 2020 –και μάλιστα αναδρομικά από τον Οκτώβριο 2019– στα προ του Νόμου 
«Κατρούγκαλου» επίπεδα και να μένουν χωρίς ισότιμη αντιμετώπιση μόνο οι 5.000 συνταξιούχοι 
ΕΤΑΤ της Εμπορικής –που κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τον Απρίλιο 2006– και οι οποίοι έχουν 
υποστεί επιπλέον οριζόντιες περικοπές με το άρθρο 73Α του ν. 4387/2016. Δεν αντέχουμε να 
περιμένουμε άλλο την απόφαση του ΣτΕ όταν / πότε θα βγει, όταν μάλιστα η ακρίβεια φουντώνει. 

β) Εφαρμογή του νόμου και υπολογισμός της προσαύξησης στις νέες επικουρικές συ-
ντάξεις ΕΦΚΑ, από 1.1.2015 των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ (ποσό Α2 της επικουρικής) 
λόγω των υψηλότερων του 6% εισφορών ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από τον 
κύριο φορέα –ΕΦΚΑ– λόγω της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σημειώνουμε ότι με την κατάθεση υπομνήματος κατά την υποβολή της αίτησης απονομής επι-
κουρικής σύνταξης, τις παραστάσεις στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ και τις ενστάσεις ενώπιον των 
Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ ο Σύλλογός μας έχει επιβάλλει τον ορθό υπολο-
γισμό του ποσού της Επικουρικής «Α1» (η βασική επικουρική σύνταξη του κοινού καθεστώτος 
ΕΤΕΑΕΠ με ποσοστό εισφορών 6%) και να υπολογίζεται, όπως ορίζει ο νόμος, επί όλων των 
συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν οι εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΕΤΕ και όχι 
στην ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ. 

Επειδή το μόνο όπλο μας και αυτό που καταλαβαίνουν οι κυβερνήσεις είναι οι μαζικές κινητο-
ποιήσεις, προχωράμε την ημέρα της ΓΣ, αμέσως μετά την προγραμματισμένη λήξη της στις 1:00 
μ.μ., σε συγκέντρωση όλων μας στο Υπουργείο Εργασίας. 

Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να τονίσουμε την ανάγκη της παρουσίας όλων μας στην συγκέ-
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ντρωση, είτε συμμετέχουμε με φυσική παρουσία στη ΓΣ είτε συμμετέχουμε ψηφιακά. Η εικόνα 
που θα δείξουμε με αυτή μας τη συγκέντρωση θα είναι καθοριστική για την εξέλιξη των αιτη-
μάτων μας προς την Πολιτεία.

Ως προς την Alpha Bank διεκδικούμε 

Τη διαφορά μεταξύ της σύνταξης που μας καταβάλλει σήμερα το δημόσιο ασφαλιστικό σύστη-
μα και εκείνης που μας έχει εγγυηθεί η Εμπορική / Alpha Bank σύμφωνα με το καταστατικό του 
ΤΕΑΠΕΤΕ.

Η υπόθεση βρίσκεται σήμερα στον Άρειο Πάγο μετά την αναίρεση που καταθέσαμε σχετικά με 
την Πρωτόδικη Απόφαση και η εκδίκαση έχει οριστεί για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022. 

Ακολουθεί το σημείωμα των νομικών μας συμβούλων που χειρίζονται την υπόθεση:

Ενημερωτικό σημείωμα για την υπόθεση της αναίρεσης  
στον Άρειο Πάγο κατά της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ

Με την από 16-07-2019 αγωγή μας κατά της τράπεζας διεκδικούμε τα αναφερόμενα στο δι-
κόγραφο αναλυτικά ανά ενάγοντα ποσά οφειλών, όπως αυτά προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν 
τα ποσά παροχών που λάβαμε από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Η ευθύνη της ΑΛΦΑ 
ΜΠΑΝΚ προκύπτει από το γεγονός ότι διαδέχθηκε την Εμπορική Τράπεζα, η οποία είχε δε-
σμευθεί ότι θα καταβάλλει τις καταστατικές παροχές του ΤΕΑΠΕΤΕ στα μέλη του Ταμείου με 
την από 12.4.1995 συλλογική συμφωνία ενοχικού τύπου που είχε κάνει τότε με τον Σύλλογο 
Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας. Δηλαδή, με την αγωγή μας διεκδικούμε τη διαφορά μεταξύ 
του αναλογούντος στον καθένα μας ποσού βάσει της παραπάνω συμφωνίας (και άρα και βάσει 
του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ) και του ποσού των παροχών που μας καταβλήθηκαν από το 
δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Η αντίδικη υπεισήλθε στις παραπάνω υποχρεώσεις της Εμπο-
ρικής Τράπεζας λόγω καθολικής διαδοχής που επήλθε στις 28.6.2013, όταν συγχωνεύτηκαν οι 
δύο Τράπεζες με απορρόφηση της Εμπορικής Τράπεζας από την ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ. 

Κύρια νομική βάση της αγωγής μας είναι η συμβατική δέσμευση της Εμπορικής άρα και 
της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ως διάδοχου εργοδότη λόγω μεταβίβασης επιχείρησης κατά τις διατάξεις 
του ΠΔ 178/2002, να μας εξασφαλίσει την καταβολή ενός ποσού τουλάχιστον ίσο με το οριζό-
μενο στην από 12.4.1995 συλλογική συμφωνία (που έχει χαρακτήρα γνήσιας σύμβασης υπέρ 
τρίτων). Η συμβατική δέσμευση της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ θεμελιώνεται ακριβώς στο ότι υπεισήλθε 
στη θέση της Εμπορικής και ως εκ τούτου ανέλαβε, δυνάμει της οδηγίας για τη μεταβίβαση και 
την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του π.δ. 178/2002, τις υποχρεώσεις 
από την από 12.4.1995 συλλογική συμφωνία. Τα δικαιώματα που αποκτήσαμε δυνάμει της από 
12.4.1995 συλλογικής συμφωνίας δεν έχουν καμιά σχέση και άρα δεν αποσβέσθηκαν με την 
από 12.9.2005 καταγγελία για σπουδαίο λόγο της ΣΣΕ του 1948 και όλων των συλλογικών 
συμφωνιών από την Εμπορική Τράπεζα. Αυτή η καταγγελία της Εμπορικής, η οποία κρίθηκε νό-
μιμη από την ΟλΑΠ 9/2012, είχε ως αποτέλεσμα τη λύση τόσο της ΣΣΕ του 1948, με την οποία 
ιδρύθηκε το Ταμείο μας (ΤΕΑΠΕΤΕ), όσο και των συλλογικών συμφωνιών που ακολούθησαν, 
μεταξύ αυτών και της από 12.4.1995 συλλογικής συμφωνίας της τότε τράπεζας με τον Σύλλο-
γο Εργαζομένων της. Και δεν εθίγησαν τα δικαιώματα που αποκτήσαμε από την από 12.4.1995 
συλλογική συμφωνία από την καταγγελία της Εμπορικής κυρίως γιατί τα δικαιώματα αυτά 
είχαν ήδη γεννηθεί πριν από την από 12.9.2005 καταγγελία της Εμπορικής Τράπεζας. Η 
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καταγγελία της ΣΣΕ του 1948 και των συλλογικών συμφωνιών που ακολούθησαν από την 
Εμπορική επέφερε πράγματι τη λύση τους αλλά μόνο για το μέλλον. Άρα αυτή η καταγγελία δεν 
μπορεί να επιφέρει (και δεν επέφερε) αναδρομικά απόσβεση των δικαιωμάτων μας, τα οποία 
είχαν γεννηθεί πριν από την καταγγελία της Εμπορικής Τράπεζας. 

Το γεγονός ότι η καταγγελία της Εμπορικής κρίθηκε νόμιμη από την ΟλΑΠ 9/2012 παράγει μια 
γενικότερη ισχύ της απόφασης. Εμείς ωστόσο θεμελιώνουμε την αγωγή μας και τα δικαιώμα-
τά μας σε νομική βάση εντελώς διαφορετική από τα ζητήματα που έκρινε η ΟλΑΠ 9/2012. 
Η νομική βάση της συγκεκριμένης αγωγής μας είναι, όπως αναφέραμε ήδη, η προστασία των 
δικαιωμάτων μας που απορρέουν από το συνδυασμό ΣΣΕ και συλλογικών συμφωνιών και 
ιδιαίτερα από τη συλλογική συμφωνία της 12.4.1995 και μάλιστα σε χρόνο πριν αυτή η συμ-
φωνία καταγγελθεί από την Εμπορική στις 12.9.2005. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι γνωστοί 
σε εσάς νόμοι που ρύθμισαν τα ζητήματα της επικουρικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων 
δεν ανέφεραν οτιδήποτε για τα δικαιώματα που ανάγονται σε χρόνο πριν την προαναφερθείσα 
καταγγελία της Εμπορικής Τράπεζας. 

Επίσης συμπεριλάβαμε στην αγωγή μας ως 2η, επικουρική αυτή τη φορά, βάση των αξιώσεων 
μας και την ευθύνη της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ να επιστρέψει τον πλουτισμό που άντλησε σε βάρος 
μας χωρίς νόμιμη αιτία. Η επικουρική θεμελίωση των αγωγικών απαιτήσεών μας στη νομική 
βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού υποχρεώνει τον πλουτίσαντα (εδώ την τράπεζα) να επι-
στρέψει τον πλουτισμό που άντλησε σε βάρος μας χωρίς νόμιμη αιτία. 

Σε προηγούμενες ενημερώσεις σας έχουμε αναφέρει τις δυσκολίες που συναντά η αγω-
γή μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η νομιμότητα είναι με το μέρος μας. Τονίζεται όμως ότι, 
σε περιπτώσεις όπως η παρούσα προβάλλονται από την αντίδικο (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση από την τράπεζα) και συχνά ασκούν επιρροή και στα δικαστήρια σταθμίσεις 
σχετικές με εξωνομικά κριτήρια, δηλαδή επιρροές από εξωνομικές σκοπιμότητες άσχε-
τες με τη νομική βασιμότητα της κρινόμενης αγωγής, όπως εν προκειμένω της συγκε-
κριμένης αγωγής μας. 

Επομένως –πέραν της σχετικής πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων που τίθενται στην 
παρούσα υπόθεση– υπάρχει και το επιπλέον «βαρίδι» της επιρροής που μπορεί να ασκείται από 
σκοπιμότητες οικονομικού - πολιτικού χαρακτήρα σε βάρος της οφειλόμενης –συνταγματικά 
ανεπηρέαστης από εξωνομικά κριτήρια– εφαρμογής των νόμων από το Δικαστήριο. Στην πε-
ρίπτωσή μας τέτοιες εξωνομικές σκοπιμότητες (τις οποίες επικαλέστηκε μάλιστα στα δικόγραφά 
της η αντίδικη τράπεζα) συνιστά, μεταξύ άλλων, και η μέριμνα για τη διάσωση του κύρους του 
συγκεκριμένου σαθρού νομικά (παρεπιπτόντως δε και πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά - ανα-
λογιστικά) σχεδίου για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των βαρών που ανέλαβαν –νομί-
μως και εκουσίως– οι τράπεζες μέσω ΣΣΕ και συλλογικών συμφωνιών με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις καθώς και εργασιακών πολιτικών και πρακτικών, στους ώμους των εργαζομένων 
και των συνταξιούχων υπαλλήλων τους. 

Η συγκεκριμένη αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ. αριθμ. 469/2021, 
όπως σας έχουμε εκθέσει και στο παρελθόν, απέφυγε να εξετάσει στην ουσία τους τις νομικές 
βάσεις της αγωγής μας, όπως αυτές εκτίθενται στο συγκεκριμένο αγωγικό μας δικόγραφο. Αντ’ 
αυτού το δικάσαν Πρωτοδικείο προκειμένου να θεμελιώσει την απορριπτική κρίση του περιορί-
στηκε να επικαλεστεί: α) την απόφαση της ΟλΑΠ 9/2012 –που είναι, όπως σας έχουμε ήδη ανα-
φέρει, άσχετη με την συγκεκριμένη αγωγική διεκδίκηση μας– και β) επιχειρήματα που δεν έχουν 
καμία κατανοητή σχέση με το αγωγικό μας αίτημα και την ισχύουσα νομοθεσία και μάλιστα τη 
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νομοθεσία που αναφέρεται στο δεδικασμένο. Οι σχετικές αναφορές της πρωτόδικης απόφασης 
δεν αποτελούν κατανοητή νομική αιτιολόγηση, αλλά μάλλον επίκληση στο ενδεχόμενο να υπάρ-
ξουν έμμεσες και αντανακλαστικές συνέπειες που θα είχε η ενδεχόμενη αποδοχή της αγωγής 
μας σε κάποια ζητήματα οικονομικής και όχι νομικής φύσης. Για τους λόγους αυτούς και κατόπιν 
σχετικής συνεργασίας μας αποφασίστηκε η άσκηση ενώπιον του Αρείου Πάγου της εκκρεμούσας 
Αίτησης μας για αναίρεση της πρωτόδικης απόφασης. Προβάλλουμε μεταξύ άλλων και την επι-
ταγή για προστασία του δικαιώματος μας σε δίκαιη δίκη, όπως αυτή η επιταγή ενσωματώνεται 
στην ελληνική κοινή και συνταγματική νομοθεσία, αλλά και στην –υπερνομοθετικής ισχύος– Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτή ερμηνεύεται και στη σχετική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως γνωρίζετε, η αίτηση αναίρεσής μας πρόκειται να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο /Τμήμα Β2 
Πολιτικό στη δικάσιμη της 13ης 12.2022. 

Θεσσαλονίκη / Αθήνα, 7.10.2022 

Άρις Καζάκος / Ανδρέας Ματθαίου

Β. Εκλογές και με ψηφιακή κάλπη 

Σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4808/2021 οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα της 
ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας. Το άρθρο 13 Ν. 1264/1982 προβλέπει ότι: «Η 
ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση 
και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας 
με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων…».

Επίσης με το άρθρο 13α του Ν.1264/1982 –Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις 
οργανώσεις συνταξιούχων– προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του 
παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων». (Σημ.: το άρ-
θρο 13α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/02.07.2015).

Ο Σύλλογος μας έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης 
του νόμου και θα καταθέσει τις σχετικές διαδικασίες προς έγκριση από τη ΓΣ. 

Στο πλαίσιο αυτό, όσα από τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να ψηφίσουν με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία αποστέλλουν τη σχετική δήλωση της επιθυμίας τους στο e-mail του Συλλόγου 
(info@ssem.gr), υπόψη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), τουλάχιστον 30 ημέ-
ρες πριν την ημέρα έναρξης της ψηφοφορίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ο σχετικός ειδικός 
εκλογικός κατάλογος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και να τους αποσταλούν οι κωδικοί για την 
είσοδο στο σύστημα. 

Η Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει μέσω 
της «Έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης - gov.gr», το δε κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης σύντο-
μα θα σας αποσταλεί με e-mail.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η μαζική παρουσία και η ενεργή συμμετοχή όλων μας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη. 
Συμμετοχή με απόψεις και προτάσεις κατά τη διαδικασία του διαλόγου για λύσεις στις διεκδική-



Οδηγίες για τη συμμετοχή των συναδέλφων εκτός Αττικής
Καλούνται οι εκπρόσωποι των Τοπικών Παραρτημάτων του Συλλόγου να μεριμνήσουν για 
τη συμμετοχή των συναδέλφων της περιφέρειάς τους στη Γ.Σ.

Για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα 
τους χορηγηθεί –μετά από υποβολή της αίτησης οδοιπορικών που χορηγείται από τη Γραμ-
ματεία του Συλλόγου– το αντίτιμο για τα εισιτήρια λεωφορείου ή τραίνου ή πλοίου ή αερο-
πλάνου, 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. συνοδευόμενη με αποδεί-
ξεις διοδίων και βενζίνης. Να σημειωθεί ότι τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να συνοδεύ-
ονται απαραιτήτως και με την κάρτα επιβίβασης άφιξης και αναχώρησης. 

Τέλος, σε συναδέλφους που διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χλμ. από την 
Αθήνα και θέλουν να συμμετάσχουν, θα τους καταβληθούν επιπλέον 50 ευρώ για διανυκτέ-
ρευση, με την προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης του ξενοδοχείου.

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Γενικός Γραμματέας

Παύλος Δερμενάκης

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Τσιλώνης

σεις μας. Στη Γ.Σ. της 7/11/2022 καλούμαστε να συνεχίσουμε προχωρώντας στα επόμενα βή-
ματα διεκδίκησης και υλοποίησης των στόχων μας για τα ειδικά ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Με τη συμμετοχή σας σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου μας, τις συγκεντρώσεις και πορείες 
στην Αθήνα, δείξαμε και θα συνεχίσουμε να δείχνουμε προς όλους ότι οι Συνταξιούχοι της 
Εμπορικής Τράπεζας 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. 

Κινητοποιούμαστε τώρα όλοι, συνδυάζοντας 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 ίσχυσε και στο παρελθόν με τις κινητοποιήσεις 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 απαντή-
σουν θετικά στα αιτήματά μας.

Όλες και Όλοι στη Γενική μας Συνέλευση στις 7/11/2022  
στο ΤΙΤΑΝΙΑ και στη συνέχεια στη Συγκέντρωση  

στο Υπουργείο Εργασίας

Συνεχίζουμε με Ψηλά το Κεφάλι, με Γνώση και Δύναμη 
για Αξιοπρεπή Ζωή.


