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Αθήνα 21.10.2019

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συμμετοχής

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ. έως 4 μ.μ.
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52, Αθήνα
Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Καλείστε όλοι στην Απολογιστική - Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ. - 4 μ.μ. στον ημιόροφο του ξενοδοχείου
ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα. 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 καθορισμό 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 την Δευτέρα 4.11.2019 στα γραφεία του Συλλόγου, 3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα και εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί, οριστικά, την Δευτέρα 11
Νοεμβρίου 2019.
Διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της έχει ενοικιαστεί ολόκληρος ο ημιόροφος,
ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε συνδυασμό με τα αναγκαία οπτικοακουστικά συστήματα.
Ως Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ορισθεί:

1.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΣ:
4 Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ περιόδου 1/1/2019-31/10/2019
• Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Απολογισμού
4 Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2019-30/9/2019-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού
2. 	ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
Α. Διοργάνωση των αρχαιρεσιών:
4 Καθορισμός ημερομηνίας Αρχαιρεσιών
4 Καθορισμός των πόλεων της έδρας των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε)
4 Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.)
4 Προεκλογικές δαπάνες συνδυασμών
Β. Ομιλίες των εκπροσώπων των συνδυασμών - υποψηφίων - μελών του Συλλόγου
3. ΔΙΆΦΟΡΑ

Πρόκειται για μια σημαντική Γενική Συνέλευση αφού το 2019 αποτελεί έτος σταθμό των αγωνιστικών και
νομικών διεκδικήσεων του Συλλόγου μας.
Ξεκινήσαμε με τη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης την ημέρα της
μαζικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαρτίου 2019. Ακολούθησε η μεγαλειώδης πορεία της 14ης Μαΐου 2019
πάνω από 1.800 συνταξιούχων μας σε Σταδίου-Σύνταγμα-Μέγαρο Μαξίμου και συνεχίσαμε με τη συγκέντρωση της 4ης Ιουνίου και τη δυναμική πορεία της 6ης Ιουνίου 2019 σε Σταδίου-Σύνταγμα-Μέγαρο Μαξίμου.
Διατρανώσαμε ότι είμαστε αγωνιστικά παρόντες μέχρι τη δικαίωσή μας για την αποκατάσταση των συντάξεών μας, μετά τις νέες περικοπές που υποστήκαμε με τον επανυπολογισμό του νόμου «Κατρούγκαλου»
(ν. 4387/2016), παρά τις υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλαμε στο ΤΕΑΠΕΤΕ.
Η προβολή και διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας δε σταματά στα αναλυτικότατα και εμπεριστατωμένα υπομνήματα του συλλόγου προς τη νέα πολιτική ηγεσία. Άλλωστε, μετά από την πρόσφατη απόφαση
του ΣτΕ για το νόμο Κατρούγκαλου, η πολιτεία οφείλει το αμέσως προσεχές διάστημα να νομοθετήσει
εκ νέου, όχι μόνον για τις επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ, αλλά και για τη διόρθωση των συντάξεων τ. ΕΤΑΤ
και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ. Η νέα νομοθετική παρέμβαση για τις συντάξεις πρέπει να αφορά όλους τους
συνταξιούχους της Εμπορικής.
Μετά τη Γενική Συνέλευση θα έχουμε την κορύφωση και των νομικών διεκδικήσεων με την εκδίκαση,
την 13η Νοεμβρίου 2019, της πιλοτικής αγωγής κατά της Alpha Bank για τη διεκδίκηση του μέρους των
καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ που «χάθηκαν», λόγω της αναγκαστικής ένταξης των συνταξιούχων
του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και της απαλλαγής της πρώην Εμπορικής Τράπεζας,
άρα και της διαδόχου της, AlphaBank, από τις υποχρεώσεις της, με βάση την αναλογιστική μελέτη της
εταιρείας «Prudential». Ο Σύλλογος κατάφερε να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δικαστική
μάχη κατά της Τράπεζας, μετά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης η οποία απέδειξε ότι η «εξαγορά»
αυτής της απαλλαγής, έναντι ενός τιμήματος που υπολείπεται κατά πολύ της συνολικής οφειλής, απαλλοτρίωσε τις καταστατικές παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Οι νομικές διεκδικήσεις για το 2019 θα ολοκληρωθούν την 4η Δεκεμβρίου 2019 με τη συζήτηση στο
ΣτΕ των δύο προσφυγών του Συλλόγου μας για την ακύρωση της από 7.9.2016 Απόφασης του πρώην
Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου για τον επανυπολογισμό των προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και
ΕΤΕΑ.(Η νέα αυτή δικάσιμος ορίστηκε μετά την 2η αναβολή που είχαμε. Η προηγούμενη συζήτηση είχε οριστεί για την 7η Οκτωβρίου 2019).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ήδη δημοσιεύτηκαν τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων του ΣτΕ (18891891/2019).
Η 1890/2019 απόφαση του ΣτΕ έκρινε την αίτηση ακύρωσης, της 21/10/2016, τριών σωματείων συνταξιούχων τέως τραπεζοϋπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και του Συλλόγου μας.
Με την απόφαση αυτή του ΣτΕ ακυρώνεται η υπουργική απόφαση 25909/470/7.6.2016 (ΦΕΚ
Β΄1605/7.6.2016) για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή (άρθρο 96 του ν. 4387/2016) των ήδη καταβαλλόμενων (κατά την 12.5.2016) από το Ε.Τ.Ε.Α. επικουρικών συντάξεων. Βεβαίως αφορά και τους
συνταξιούχους της Εμπορικής που ελάμβαναν επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ – ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΕΠ)
-προ του 2006- των οποίων μειώθηκε δραματικά η επικουρική σύνταξη. Επίσης αφορά και τις επικουρικές
συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ -μετά το 2006- και ελάμβαναν επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑ(ΕΤΕΑΕΠ).
Ακόμη με την απόφασή του αυτή, 1890/2019, το ΣΤΕ έκρινε, ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως της Υπουργικής Απόφασης θα επέλθουν από τη δημοσίευση
της αποφάσεως, δηλ. από 4/10/2019 και όχι από τον Ιούνιο 2016 που εφαρμόστηκαν οι περικοπές.
Στη Γ.Σ. θα σας ενημερώσουμε για τις εμπεριστατωμένες απόψεις των νομικών που κατέθεσαν την αίτηση
ακύρωσης, σχετικά με την απόφαση αυτή του ΣτΕ.

Γενικότερα, όσον αφορά τις αποφάσεις του ΣτΕ, της 4/10/2019, προκύπτουν τα εξής πρώτα συμπεράσματα:
4 Επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων ΙΚΑ
Οι δικαστές της Ολομέλειας με οριακή πλειοψηφία (13 έναντι 12 ψήφων) έκριναν συνταγματική τη διάταξη
που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων ΙΚΑ το ποσό που είχε διαμορφωθεί η
σύνταξη κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2014.
4 Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις
Αντίθετα, για τις επικουρικές συντάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις λόγω έλλειψης
εμπεριστατωμένης αναλογιστικής μελέτης και ακόμη κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων όταν το άθροισμα κύριας και επικουρικής είναι άνω των 1.300 ευρώ, καθώς αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.
Κατά συνέπεια, κρίνονται αντισυνταγματικές και ακυρώνονται οι αποφάσεις για τις επικουρικές, παλαιές και μελλοντικές. Έτσι η πολιτεία οφείλει άμεσα να νομοθετήσει εκ νέου. Στην επικείμενη νομοθετική
ρύθμιση αναμένεται βελτίωση των παλαιών επικουρικών συντάξεων. Όμως, ενδεχομένως να έχουμε και νέο
τρόπο υπολογισμού, με ότι αυτό θα συνεπάγεται για το επιπλέον ποσό επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ που
οι μετά την 1/1/2015 συνταξιούχοι ΙΚΑ(ΕΦΚΑ) θα ελάμβαναν επειδή κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (άρθρο
30 του ν. 4387/2016).
Όμως το ΣτΕ έκρινε ότι η διάταξη που καθορίζει ως βάση επανυπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων
επικουρικών συντάξεων το ύψος της σύνταξης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2014 (μετά
τις περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012) είναι επαρκώς δικαιολογημένη, εκτός των άλλων για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και της συνεισφοράς της στη συγκράτηση της
συνταξιοδοτικής δαπάνης.
4 Αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις
Αντισυνταγματικό κρίθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων - κυρίως για τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια - ειδικότερα το ανώτατο ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% για 42
χρόνια ασφάλισης.
Όσον αφορά τα ποσά των περικοπών, που επιβλήθηκαν στις συντάξιμες αποδοχές μας με τους ν. 4051
και ν. 4093 του 2012 και τα οποία διεκδικούμε μέσω ομαδικών αγωγών, αυτά δε θίγονται από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, που αφορούν το νόμο 4387/2016, ούτε αποτρέπουν την υποχρέωση της Kυβέρνησης να μας τα καταβάλει. Οι συγκεκριμένες περικοπές είχαν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ με τις
αποφάσεις 2287/2015, 2288/2015.
Σας υπενθυμίζουμε ότι προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες των πρώτων συζητήσεων ομαδικών αγωγών
(μία αγωγή ανά 50 συναδέλφους) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις 4,18/2/2020 τις 4, 10, 17, 20,
24/3/2020 και 2/4/2020.
Επίσης, σε όσους συμμετείχαν στις ομαδικές αγωγές, έχει σταλεί ενημερωτική επιστολή του Συλλόγου
για την πορεία των αγωγών και για την προσκόμιση (συμπληρωματικών) απαραιτήτων δικαιολογητικών.
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 διεκδικήσεις μας. Με την πέρα
από κάθε προηγούμενο παρουσία σας στις Γενικές Συνελεύσεις μας, καθορίσατε την αλλαγή της πορείας του

Συλλόγου μας. Βάλαμε όλοι μαζί γερές βάσεις και ο Σύλλογος έχει αλλάξει πορεία. Στη Γ.Σ. της 11/11/2019
καλούμαστε να συνεχίσουμε προχωρώντας στα επόμενα βήματα 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 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.

Όλες και Όλοι στη Γενική μας Συνέλευση στις 11/11/2019 στο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Συνεχίζουμε με Ψηλά το Κεφάλι,
με Γνώση και Δύναμη
για Αξιοπρεπή Ζωή.
Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Τσιλώνης

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Δέδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Καλούνται οι εκπρόσωποι των Τοπικών Παραρτημάτων του Συλλόγου να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των συναδέλφων της περιφέρειάς τους στη Γ.Σ.
Για τη συμμετοχή των συναδέλφων των περιοχών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κομοτηνής, Βόλου,
Λάρισας, Λαμίας, Πάτρας, Ιωαννίνων, καλό θα είναι να δρομολογηθούν πούλμαν με πρωτοβουλία των
Τοπικών Παραρτημάτων του Συλλόγου.
Επίσης, για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, το
Δ.Σ. αποφάσισε να 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 και λοιπών δικαιολογητικών.
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 διανυκτέρευση, με την προσκόμιση
της πρωτότυπης απόδειξης του ξενοδοχείου.

Εκλογή των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.)
Μετά την εκλογή της Κ.Ε.Ε. και με την επιμέλεια της Κ.Ε.Ε., καλούνται οι εκπρόσωποί μας της επαρχίας
να βοηθήσουν στην εκλογή των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.).
Οι Τ.Ε.Ε. αποτελούνται από 3 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά και εκλέγονται από τα μέλη που κατοικούν στην πόλη της έδρας κάθε Τ.Ε.Ε.

