
Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,
Η πρώτη πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση είναι στα γραφεία του Συλλόγου την 24η 
Μαΐου 2017, η οποία λόγω θέματος απαρτίας θα 
πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2017, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 17:00 στο ξενοδο-
χείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, στον ημιώ-
ροφο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:
1. Ασφαλιστικό
 • Νομικές Ενέργειες,
 • Αναλογιστική Μελέτη

2.  Οικονομικός Απολογισμός 1/10/2016 έως 
31/12/2016

 •  Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 1/10/2016 
έως 31/12/2016

 • Ισολογισμός έτους 2016
 • Δαπάνες από 29/7/2016 έως 31/12/2016
 •  Έκθεση, 2/5/2017, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

επί της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου, 
για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2016 

3.  Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 
2017

4.  Τροποποίηση - Αλλαγή Καταστατικού 
Συλλόγου

Ο Σύλλογος, λόγω των πιεστικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουμε, επιθυμεί την παρουσία όσο 
το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων στην Γενική 
Συνέλευσή μας την 31η Μαΐου 2017 και γι’ αυτό απο-
φάσισε τα εξής: 

Για τη συμμετοχή των συναδέλφων των περιοχών 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Βόλου, Λαμίας, 
Λάρισας καλό θα είναι να δρομολογηθούν πούλμαν 
με πρωτοβουλία των Τοπικών Παραρτημάτων του 
Συλλόγου.
•  Επίσης, για όσους συναδέλφους της επαρχίας θέ-

λουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, το 
Δ.Σ. αποφάσισε να τους χορηγηθεί το αντίτιμο για τα 
εισιτήρια λεωφορείου ή τραίνου ή πλοίου ή αερο-
πλάνου, μέχρι του ποσού των 45 ευρώ ανά δρομο-
λόγιο, με την προσκόμιση απαραιτήτως των σχετι-
κών πρωτότυπων εισιτηρίων, αποδείξεων διοδίων 
και λοιπών δικαιολογητικών.

•  Τέλος, σε συναδέλφους που διαμένουν σε απόστα-
ση μεγαλύτερη των 300 χλμ. από την Αθήνα και θέ-
λουν να συμμετάσχουν, θα τους καταβληθούν επι-
πλέον 45 ευρώ για διανυκτέρευση, με την προσκό-
μιση της πρωτότυπης απόδειξης του ξενοδοχείου.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  
Για να Ενισχύσουμε  

τη Συλλογική μας Προσπάθεια
Για να Δώσουμε Λύσεις  

στα Προβλήματά μας
Για Αξιοπρεπή Ζωή ως Συνταξιούχοι, 

όπως Αξιοπρεπώς Πορευτήκαμε  
και ως Εργαζόμενοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ETHΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, ώρα 10:00΄ Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
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Το νέο προεδρείο του Συλλόγου ευχαριστεί ειλικρινά όλες και όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτές τις 
εκλογές και ιδιαίτερα τους συναδέλφους στην Κομοτηνή, Λαμία, Καλαμάτα, Χανιά που για πρώτη φορά, με 
δική τους πρωτοβουλία, διοργάνωσαν εκλογές στις πόλεις τους. Την επόμενη φορά, οι εκλογές πρέπει να 
διεξαχθούν σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, όπου λειτούργησαν καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας. 
Ακόμη, οφείλουμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας στον Πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Εφορευ-
τικής Επιτροπής που συμμετείχαν εθελοντικά, διοργάνωσαν για πρώτη φορά άψογες εκλογές, αφιερώνοντας 
ανιδιοτελώς πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο και ολοκλήρωσαν ταχύτατα και χωρίς κανένα πρό-
βλημα την όλη διαδικασία.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί από την Κ.Ε.Ε (ανακ. Νο 8/22.12.2016), η οποία απέστει-
λε περιορισμένο αριθμό φυλλαδίων στα τοπικά παραρτήματα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  
(www.ssem.gr) 

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
15.12.2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αποτελέσματα εκλογών 10.6.2015

Ψήφισαν: 2.170 Άκυρα/Λευκά: 15
ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ. 393 2 μέλη Δ.Σ 
ΔΑΚ 663 3 μέλη Δ.Σ. 
ΔΗ.ΣΥ.Ε. 427 2 μέλη Δ.Σ. 
Α.ΔΗ.Π. 191 0 μέλη Δ.Σ. 
ΕΑΣ.Σ. 283 1 μέλος Δ.Σ. 
ΕΣΑΚ-Σ. 198 1 μέλος Δ.Σ.

Οι Συνδυασμοί εξέλεξαν τις ακόλουθες έδρες  
στα Συλλογικά Όργανα:

Δ.Σ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΑΠΕΤΕ ΟΣΤΟΕ ΕΚΑ

ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ. 4 1 1 35 14
ΔΑΚ 2 1 - 19 8
ΔΗ.ΣΥ.Ε. 2 1 - 14 6
Α.ΔΗ.Π. 1 - - 7 3
ΕΑΣ. Σ. - - - 5 2
ΣΥΝΟΛΟ 9 3 1 80 33

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  
του Συλλόγου είναι:

Από την ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ:  
Τσιλώνης Χρήστος, Τσόκανος Βασίλης,  

Τσιλιμπάρη Αναστασία, Δερμενάκης Παύλος 

Από την ΔΑΚ:  
Βογιατζάκης Εμμανουήλ, Μπεκιάρης Ανδρέας

Από την ΔΗ.ΣΥ.Ε.:
Χασαπόπουλος Γιώργος, Χαριτόπουλος Βασίλης

Από την Α.ΔΗ.Π.:
Δέδες Γιώργος

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι:

Από την ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ.: Γκιώζος Εμμανουήλ

Από την ΔΑΚ: Αλεξίου Λουκάς 

Από την ΔΗ.ΣΥ.Ε.: Ατματζίδης Γιώργος

Το μέλος στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ  
είναι ο Τσόκανος Βασίλης  

από την ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ.

Ιδιοκτησία του  
Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:  
Χρήστος Τσιλώνης, Γεώργιος Δέδες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Γεώργιος Δέδες, Παύλος Δερμενάκης, 
Δημήτρης Πολίτης Νατάσα Τσιλιμπάρη, 
Χρήστος Τσιλώνης, Βασίλης Τσόκανος, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα 104 32

 Τηλ: 210-5222813 - 210-5222864 • Fax: 210-5234806
e-mail: info@ssem.gr • www.ssem.gr

Συναδελφική Ενότητα

Αποτελέσματα εκλογών 9.12.2016 
Ψήφισαν: 2.480 Άκυρα/Λευκά 43

ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ. 1.067 4 μέλη Δ.Σ. 
ΔΑΚ 576 2 μέλη Δ.Σ. 
ΔΗ.ΣΥ.Ε. 416 2μέλη Δ.Σ. 
Α.ΔΗ.Π. 222 1μέλη Δ.Σ. 
ΕΑΣ.Σ. 156 0 μέλη Δ.Σ. 
η ΕΣΑΚ-Σ. αποχώρησε από το Σύλλογο
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Συνάδελφοι,
την 9η Δεκεμβρίου 2016, διεξήχθησαν στο Σύλλογό 

μας οι εκλογές που όρισε η Εκλογική Γενική Συνέ-
λευση (9/11/2016), σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης της 28/7/2016 κατά την οποία 
καταψηφίστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απο-
λογισμός του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλί-
ου και υπερψηφίστηκε πρόταση μομφής και παύσης 
των επτά διοικητικών συμβούλων του προηγούμε-
νου προεδρείου.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδρίασε την 
19η Δεκεμβρίου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα, 
με βάση πρόγραμμα δράσης, ως εξής :

Πρόεδρος: Χρήστος Τσιλώνης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παύλος Δερμενάκης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Δέδες 
Ταμίας: Αναστασία Τσιλιμπάρη

Το προεδρείο, εκφράζει τη θέληση να ξεκινήσει μια 
νέα πορεία στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου 
μας, όπου ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τον αγώνα 
του μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκατάστα-
ση της νομιμότητας, που συνίσταται στη συνέχιση της 
εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑ-
ΠΕΤΕ, μετά τις συνεχείς περικοπές των συντάξεων 
2011-2014 και τον επανυπολογισμό τους με το Ν. 
4387/2016.

Η νέα αυτή πορεία θα είναι πορεία αγωνιστικής συ-
σπείρωσης και διεκδίκησης με κάθε μέσο, συνδικα-
λιστικό, πολιτικό, νομικό, των ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων μας, όπως προβλέπονται από το καταστατικό 
του ΤΕΑΠΕΤΕ, για τα οποία καταβάλαμε επί σειρά 
ετών υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (19,20,28/12/2016) συ-

ζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν απο-
φάσεις:
1.  Αναίρεση στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης 

1017/2014 του Εφετείου Αθηνών, για το ΤΕΑΠΕ-
ΤΕ.

2.  Εντολή προς την εταιρία «PRUDENTIAL- Β. ΜΑΡ-
ΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για άμεση έναρξη εκπό-
νησης της αναλογιστικής μελέτης που αφορά στο 
ΕΤΑΤ.

3.  Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του φλέ-
γοντος θέματος των δανειακών υποχρεώσεων 
των συναδέλφων προς την Alpha Bank.

4.  Νομική διεκδίκηση κατά του ν.4387/2016 και κατά 
όλων των μέχρι σήμερα περικοπών στις συντάξεις 
μας.

5.  Οργάνωση συνδικαλιστικής και πολιτικής διεκ-
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δίκησης και αντιμετώπισης των συνεπειών του  
Ν. 4387/2016

6.  Αντιμετώπιση ιδιαίτερων αιτημάτων κατηγοριών 
συναδέλφων προς επίλυση όπως:

 α)  Παύση αναδρομικού καταλογισμού και παρα-
κράτησης συντάξεων που είχαν χορηγηθεί από 
το ΕΤΕΑ σε συναδέλφους που δεν συνταξιο-
δοτήθηκαν έγκαιρα από το ΙΚΑ (ρυθμίσεις του 
ν. 3863/2010), καθώς το ΕΤΕΑ, το ταμείο που 
τους χορηγεί την προσυνταξιοδοτική παροχή, 

τους ζητά την επιστροφή χιλιάδων ευρώ. (Υλο-
ποίηση σχετικής απόφασης Γ.Σ. 9/11/2016).
β)  Χορήγηση προσωρινής σύνταξης από ΕΦΚΑ 

και ΕΤΕΑ μέχρι την οριστική απονομή  σύ-
νταξης, καθόσον με τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον 
ΕΦΚΑ, διακόπτεται η προσυνταξιοδότηση. 

7.  Κατάρτιση νέου καταστατικού του Συλλόγου 
για συζήτηση και έγκριση από Γενική Συνέ-
λευση 

8.  Ενημέρωση των συναδέλφων για όλες τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνε-
λεύσεων.

9.  Υλοποίηση αποφάσεων των Γ.Σ. της 
28/7/2016 και 9/11/2016:

 α)  Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από μέλη 
του Δ.Σ. του ΣΣΕΜ, με εντολή του ΣΣΕΜ, 
κατά της προέδρου και των μελών του 
Δ.Σ. του ΕΤΑΤ για μη συμμόρφωση στην 
εισαγγελική παραγγελία να χορηγηθούν 
στοιχεία ώστε να πραγματοποιηθεί η ανα-
λογιστική μελέτη.

 β)  Εγγραφή των συναδέλφων σε αναστο-
λή σύνταξης, ως μελών του Σύλλογο, σε 
υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. της 
28/7/2016 και 9/11/2016. 

10.  Οργάνωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
μεταξύ του Συλλόγου και των συναδέλφων 
για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή 
τους. 

11.  Ανάθεση του ελέγχου επί των οικονομι-
κών απολογισμών του Συλλόγου για τα έτη 
2015 και 2016, σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογι-
στή.

12.  Δημιουργία ομάδων έργου συναδέλφων, 
όπως:

 α) Δανείων Συναδέλφων 
 β)  Τεκμηρίωσης και Διεκδικήσεων Ασφαλιστικού, 

και 
 γ)  Οργανωτικού & Οργάνωσης Αγώνα των μελών 

του Συλλόγου.
Στη συνέχεια, το νέο προεδρείο του Συλλόγου, 

προχώρησε σε διεξοδική ανάλυση των θεμάτων, 
επεξεργάστηκε προσεκτικά προτάσεις αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων και με σωστά υπολογισμένες 
κινήσεις έθεσε σε εφαρμογή τις δράσεις του.
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1.  Κατατέθηκαν, την 6.3.2017, στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας (ΣτΕ) δύο αιτήσεις 
ακύρωσης, που αφορούν στους 3.600 
προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ

Ο Σύλλογός μας προχώρησε, για πρώτη φορά, σε 
δική του αυτόνομη νομική διεκδίκηση και κατέθεσε, 
την 6.3.2017, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) 
δύο αιτήσεις ακύρωσης, που αφορούν στους προσυ-
νταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, ζητώντας την ακύρωση 
διαφόρων κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε 
εκτέλεση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), 
μεταξύ των οποίων και η διαπιστωτική πράξη παύσης 
λειτουργίας του ΕΤΑΤ (ΦΕΚ Β3 /5-1-2017) και η από 
7.9.2016 Απόφαση του Υφυπουργού κ. Α. Πετρόπου-
λου για τον επανυπολογισμό των προσυνταξιοδοτι-
κών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ.

Για τη νομική αυτή ενέργεια προσκλήθηκαν δικη-
γορικά γραφεία και παρουσίασαν τις νομικές τους 
θέσεις στα μέλη του ΔΣ, παρουσία συναδέλφων και 
κατόπιν, το προεδρείο του Συλλόγου αφού διερεύνη-
σε όλες τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης κατέλη-
ξε στη νομική πρόταση την οποία και κατέθεσε προς 
έγκριση στο ΔΣ (23.2.2017). Τα παρόντα μέλη του ΔΣ, 
με ομόφωνη απόφασή τους, ανέθεσαν την υπόθεση 
σε δύο νομικά γραφεία.
Οι αιτήσεις ακύρωσης κατατέθηκαν από τους συ-
νεργαζόμενους δικηγόρους:
1)  Αριστείδη Καζάκο, καθηγητή του Εργατικού Δικαί-

ου.
2)  Ανδρέα Ματθαίου, Διδάκτορα Δικαίου Κοινωνικής 

Ασφάλισης.
Με αφορμή τις αιτήσεις ακύρωσης, θα κριθεί η συ-

νταγματικότητα και γενικότερα το κύρος των σχετι-
κών διατάξεων. Με τα δικόγραφα αυτά, επικαλού-
μαστε εκτός των άλλων, ότι η νομοθετική επέμβαση 
εις βάρος των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των 
προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνιστά παραβίαση, 
του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, της αρχής 
της αναλογικότητας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου. Μετά την εφαρμογή της 
εγκυκλίου της 7.9.2016, επέρχεται σφαγιασμός των 
δικαιωμάτων των προσυνταξιούχων ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, 
καθώς θεσπίζεται επανυπολογισμός - μείωση των πα-
ροχών πού συνολικά πλέον ανέρχονται στο 50%, σε 
συνέχεια των μνημονιακών περικοπών κατά 30%. 

Τονίζεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη περί-
πτωση δεν υπάρχει κανένα δημόσιο συμφέρον 
που να δικαιολογεί τη νομοθετική παρέμβαση εις 
βάρος μας, καθώς δεν πρόκειται για προσπάθεια 
εξοικονόμησης δημοσίων πόρων αλλά για προ-
σπάθεια να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα 
και συγκεκριμένα συμφέροντα της Alpha Bank.

2.  Επόμενες νομικές ενέργειες του Συλλό-
γου για τις περικοπές του ν. 4387/2016, 
από την αναπροσαρμογή των επικουρι-
κών συντάξεων

Οι νομικές διεκδικήσεις αφορούν στις μειώσεις από 
την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων επικου-
ρικών συντάξεων (ΦΕΚ Β 1604/7.6.2016 , ΦΕΚ Β 
1605/7.6.2016):
α)  Στους συνταξιούχους Εμπορικής του ΤΕΑΠΕΤΕ 

(συνταξιοδοτηθέντες από το ΙΚΑ και λαμβάνοντες 
επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ κατά την 
18.4.2006), που υπέστησαν, από τις μνημονιακές 
περικοπές και τον επανυπολογισμό των συντάξε-
ων ΕΤΕΑ με το ν. 4387/2016, περικοπές συνολικά 
κατά 80% στις επικουρικές τους συντάξεις ΕΤΕΑΜ.

β)  Στους λαμβάνοντες επικουρική σύνταξη από το 
ΕΤΕΑ μετά την 18.4.2006.

ΔΡΑΣΗ ΔΣ -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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γ)  Στους προσυνταξιούχους του ΕΤΑΤ που μετά την 
18.4.2006 συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ και 
αναμένονται τώρα αναδρομικές περικοπές από 
τον Ιούνιο 2016, λόγω του επανυπολογισμού των 
συμπληρωματικών επικουρικών συντάξεων ΕΤΑΤ 
(Εγκ. Υπ. Εργασίας 22.2.2017). 

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη θεμελιώδη δι-
άταξη του συστήματος προσυνταξιοδότησης που 
ισχύει από το 1984 στο ΤΕΑΠΕΤΕ και ορίζει ότι, η 
καταβαλλόμενη σύνταξη από το φορέα προκύπτει, 
πάντα, ως υπόλοιπο της αφαίρεσης από την αρχι-
κή συνολική σύνταξη του ποσού της σύνταξης του 
κύριου φορέα που λαμβάνει ο δικαιούχος, όταν 
θεμελιώσει στο φορέα αυτόν το συνταξιοδοτικό 
δικαίωμά του.

3.  Την 16η Φεβρουαρίου ασκήθηκε από τον 
ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Alpha Bank-Εμπο-
ρικής (Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής 
Τράπεζας) η αναίρεση ενώπιον του Αρεί-
ου Πάγου, για την Απόφαση 1017/2014 
του Εφετείου Αθηνών (Γενικός Αριθμός 
Κατάθεσης 1182/2017, Ειδικός Αριθμός 
105/2017) την οποία ο Σύλλογός μας ενί-
σχυσε οικονομικά

Παράλληλα, ο Σύλλογός μας αποφάσισε, μετά την 
άσκηση της αναίρεσης αυτής, να ασκήσει παρέμβα-
ση υπέρ του Συλλόγου Εργαζομένων και κατά της 
Τράπεζας προκειμένου να είμαστε παρόντες στη δίκη 

και να ακουστούν τα επιχειρήματα των συνταξιούχων 
που είναι και οι άμεσα πληττόμενοι.

Σημειώνεται ότι, με βάση το Ν. 3371/2005, η ύπαρ-
ξη δικαστικών αντιδικιών συνεπάγεται τη μη διάλυση 
του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Όπως γνωρίζετε, την 12.9.2005 η Εμπορική Τρά-
πεζα κατήγγειλε την από 25.10.1948 Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας, καθώς και όλες τις μετέπειτα συνα-
φθείσες συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της Τράπεζας 
και του Συλλόγου Εργαζομένων, με τις οποίες ιδρύ-
θηκε και λειτούργησε το Ταμείο Επικουρικής Ασφά-
λισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ). 
Η ένδικη διαφορά άρχισε το 2006 με τις αγωγές που 
κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά 
της Εμπορικής Τράπεζας ο Σύλλογος Εργαζομένων 
Εμπορικής. Επ’ αυτών, εκδόθηκαν η 116/2008 από-
φαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και, κατόπιν 
ασκήσεως εφέσεως από την Τράπεζα, η 4007/2009 
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που αμφότερες δι-
καίωσαν το Σύλλογο Εργαζομένων. Όμως, με την 
απόφαση 1017/2014 του Εφετείου, που ακολούθησε 
την αρνητική για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των με-
λών μας απόφαση του Αρείου Πάγου 9/2012, δημι-
ουργήθηκε ένα αρνητικό δεδομένο για το ΤΕΑΠΕΤΕ.

4. Δανειακές υποχρεώσεις συναδέλφων
Πολλοί συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας βρί-

σκονται σε απόγνωση μετά τις πολλαπλές μειώσεις 
των συντάξεών τους και αδυνατούν να επιβιώσουν 
μετά την παρακράτηση των δόσεων των δανείων από 
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τη σύνταξή τους, αφού καλούνται να ζήσουν, αυτοί 
και οι οικογένειές τους, με ελάχιστα χρήματα, από με-
ρικές δεκάδες ευρώ έως 200-250 ευρώ που φυσικά 
δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη. Για την αντιμε-
τώπιση της κατάστασης έχουν γίνει μέχρι τώρα:

•  Συγκρότηση και λειτουργία της Ομάδας Έργου για 
τα δάνεια των συναδέλφων, που συνεδριάζει κάθε 
Πέμπτη στις 5:00 μ.μ. στο Σύλλογο.

•  Η ομάδα και ο Σύλλογος έχουν επεξεργαστεί πλαί-
σιο προτάσεων για επίλυση των προβλημάτων.

•  Την 18.1.2017, απευθύναμε επιστολές προς τον 
Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο 
και την Διοίκηση της Alpha Bank προβάλλοντας τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ζητώντας 
συνάντηση για να εκθέσουμε τις προτάσεις μας.

•  Την 15.3.2017, έγινε συγκέντρωση στα γραφεία του 
Συλλόγου για τα θέματα των δανειακών υποχρεώ-
σεων και τις λύσεις που προτείνονται. 

•  Την 4.4.2017 έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της 
Alpha Bank κατά την οποία γνωστοποιήσαμε με 
τεκμηρίωση τις απόψεις μας και καταθέσαμε ανα-
λυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις μας. 

•  Στα πλαίσια των διεκδικήσεων πραγματοποιήθηκε, 
την 5 Απριλίου 2017, συγκέντρωση έξω από το κε-
ντρικό κατάστημα της Alpha Bank.

Επίσης, εστάλησαν εξώδικα: 

α)  προς τον ΕΦΚΑ-Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Πα-
ροχών, το Φεβρουάριο 2017, για να σταματήσει η 
απευθείας παρακράτηση από τη σύνταξη των δό-
σεων των στεγαστικών δανείων προσωπικού (ΣΣΕ 
1984).

β)  προς την Alpha Bank, τον Μάρτιο 2017, για να μη 
χρεώνει άμεσα, με τη πίστωση της σύνταξης, αλλά 
μετά από παρέλευση ενός 24ώρου, τους λογαρια-
σμούς συντάξεων με τις δόσεις στεγαστικών δα-
νείων προσωπικού.

5.  Απαιτούμε την ακύρωση των επιπλέον 
μειώσεων των επικουρικών συντάξεων 
του ΤΕΑΠΕΤΕ/ ΕΤΕΑΜ (ΕΤΕΑ) λόγω του 
επανυπολογισμού τους (ν. 4387/2016) 
μέσω τεχνικών παραμέτρων (ΦΕΚ Β 
1604/7.6.2016, ΦΕΚ Β 1605/7.6.2016)

Ο επανυπολογισμός έγινε με Συντελεστή Επανυπο-
λογισμού (ΣΕ) που διαμορφώθηκε στο 0,576% < 1, 
επειδή όρισαν αυθαίρετα ως ποσοστό αναπλήρωσης 
το 0,45%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για το ΕΤΕ-
ΑΜ, λόγω μη ύπαρξης καταστατικής διάταξης που 
όριζε το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης.

Σε συνταξιούχους άλλων ταμείων, όπως της ΑΤΕ 
εφαρμόστηκε ΣΕ =1 και δεν υπέστησαν καμία μείωση 
με τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων 
ΕΤΕΑ.

Ως γνωστόν, έχουν καταβληθεί στο ΤΕΑΠΕΤΕ ει-
σφορές έως 14,75%, κατά 145% υψηλότερες σε σχέ-
ση με τις εισφορές του ΕΤΕΑΜ, που ανέρχονται στο 
6% και παρ΄ όλα αυτά «υπολογίσθηκε» για το ΤΕΑ-
ΠΕΤΕ ως συντελεστής αναπλήρωσης ο ίδιος με εκεί-
νον του ΕΤΕΑΜ. 

Απαιτούμε ο επανυπολογισμός να γίνει όπως ορίζε-
ται στις εγκυκλίους του Υπουργείου για τις περιπτώ-
σεις ταμείων που οι καταστατικές διατάξεις όριζαν 
ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης και ποσοστό εισφοράς 
κάθε εντασσόμενου ταμείου.

6.  Λήψη μέτρων για τη συνέχιση της απρό-
σκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του 
ΤΕΑΠΕΤΕ μετά την παύση λειτουργίας 
του ΕΤΑΤ

O Σύλλογός μας, λόγω της παύσης λειτουργίας του 
ΕΤΑΤ (ΦΕΚ Β3 5/1/2017), σε συναντήσεις με τη διοί-
κηση του ΕΦΚΑ, έχει ζητήσει τη λήψη συγκεκριμέ-
νων μέτρων για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λει-
τουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΑΠΕΤΕ, στο κτήριο 
του ταμείου στην οδό Νίκης 23, ώστε να μην υπάρξει 
καμία δυσλειτουργία στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
προς τους προσυνταξιούχους και συνταξιούχους, 
λόγω της ένταξης του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στο νέο φορέα:
α)  Έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων σύντα-

ξεων ΕΤΑΤ που έχει σταματήσει η αποστολή τους.
β) Έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης, που δεν 
έχουν εκδοθεί λόγω της παύσης λειτουργίας του 
ΕΤΑΤ και ορθός υπολογισμός των ποσών με εφαρμο-
γή του προβλεπόμενου ανώτερου ποσοστού μείω-
σης 21% της (μικτής) προσυνταξιοδοτικής παροχής, 
καθώς και του κατώτερου ορίου των €620, όπως 
προβλέπεται από την εγκύκλιο της 7.9.2016 για τον 
επανυπολογισμό. 
γ)  Εκκαθάριση των ποσών των παρακρατήσεων που 

έγιναν από την ΗΔΙΚΑ στο σύνολο των χορηγού-
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7. Αναλογιστική Μελέτη
Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των απογρα-

φικών στοιχείων των συναδέλφων, στην οποία συμ-
μετείχαν 3.500 συνάδελφοι του ΕΤΑΤ, το Δ.Σ. έδωσε 
εντολή, τον Δεκέμβριο, στην εταιρεία «ΠΡΟΥΝΤΕΝ-
ΣΙΑΛ» να προχωρήσει στην εκπόνηση της αναλογι-
στικής μελέτης που θα προσδιορίσει το κόστος πλη-
ρωμής των Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των προ-
συνταξιούχων και συνταξιούχων  του τ. ΕΤΑΤ, όπως 
προβλέπονται από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Η αναλογιστική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και σύ-
ντομα θα παραδοθεί στο Σύλλογο και θα δημοσιοποι-
ηθεί.

8.  Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για την 
άρνηση του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ να εκτελέσει 

Εισαγγελική Παραγγελία για χορήγηση 
των απαραίτητων στοιχείων εκπόνησης 
της αναλογιστικής μελέτης

Όπως γνωρίζετε, η αναλογιστική μελέτη ανατέθη-
κε με το από 14.12.2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και 
απεστάλησαν αιτήματα στο ΕΤΑΤ για τη χορήγηση 
των απογραφικών στοιχείων ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία εκπόνησης της μελέτης. Η τ. πρόεδρος 
του ΕΤΑΤ, κα Α. Χαρίση, όχι μόνο δεν ανταποκρίθη-
κε στα αιτήματα για παροχή των απαραίτητων στοι-
χείων, αλλά αρνήθηκε ακόμη και να εκτελέσει την 
από 21.5.2016 Εισαγγελική Παραγγελία (αρ. πρωτ. 
33765/24.5.2016) προς το ΕΤΑΤ και να χορηγήσει τα 
αιτούμενα στοιχεία, σε ηλεκτρονική μορφή, από τα 
τριμηνιαία εκκαθαριστικά των αποδοχών μας, καθώς 
και από τις αποφάσεις απονομής σύνταξης.

■  Ο Σύλλογος έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.ssem.gr) την εγκύκλιο με τα νέα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης (ν. 4336/2015) προς ενημέρωση των προσυνταξιούχων ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, ώστε: 
•	 αρκετό χρόνο πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης να προχωρήσουν στην 

οριστική καταμέτρηση των Ημερών Ασφάλισής τους και
•	 να υποβάλλουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους από τον κύριο φορέα (ΕΦΚΑ), για να μη βρεθούν 

στη δυσάρεστη θέση να τους ζητηθούν ποσά προσυνταξιοδότησης, λόγω αναδρομικού καταλογι-
σμού. 

Επίσης, την 6.3.2017, ο Σύλλογος προχώρησε σε αποστολή εξωδίκου προς την Alpha Bank, τον ΕΦΚΑ, 
το ΤΕΑΠΕΤΕ, τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΑΠΕΤΕ, καθώς και στους αρμόδιους 
Υπουργούς με το οποίο τους καλούμε να:

“λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, για την 
ασφάλιση του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας καθώς και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών και προ-
συνταξιοδοτικών παροχών πρώην υπαλλήλων της εταιρείας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από το ίδιο 
προσωπικό και με την ίδια μέθοδο όπως και μετά την υπαγωγή του ΤΕΑΠΕΤΕ στο Ε.Τ.Α.Τ. Άλλως θα λάβουμε 
κάθε νόμιμο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας.”

μενων συντάξεων ΙΚΑ,ΕΤΕΑ,ΕΤΑΤ (ν.4093/2012), 
μετά την συνταξιοδότηση συναδέλφων από το ΙΚΑ, 
καθόσον είχε ήδη παρακρατηθεί η ανάλογη εισφο-
ρά από το ποσό της προσυνταξιοδότησης.

δ)  Θέματα εξαγοράς στρατιωτικής θητείας στον κύριο 
φορέα, για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότη-
σης από το ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, με επιβάρυνση του τα-
μείου (ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ), που βρίσκονται σε εκκρε-
μότητα λόγω της παύσης λειτουργίας του ταμείου.

ε)  Τρόπος επανυπολογισμού της συμπληρωματικής 
παροχής του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, μετά τη λήψη κύ-
ριας σύνταξης από το ΙΚΑ, σε υλοποίηση της από 

22.2.2017 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Πετρό-
πουλου που προβλέπει επανυπολογισμό με ετήσιο 
ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο επι-
κουρικής ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ, επί των συντά-
ξιμων αποδοχών επί των οποίων υπολογίσθηκε η 
καταβληθείσα παροχή από το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

στ) Έγκαιρη γραπτή ενημέρωση των προσυνταξιού-
χων ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ για την υποβολή στον ΕΦΚΑ της 
αίτησης συνταξιοδότησής τους, λόγω της συμπλή-
ρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον 
ΕΦΚΑ.
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Έτσι, ο Σύλλογος αναγκάστηκε να προβεί στην ανά-
πτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, για την απογρα-
φή των μελών μας που είναι στο ΕΤΑΤ και να ανα-
θέσει σε εταιρεία την τηλεφωνική επικοινωνία για τη 
συλλογή των απογραφικών στοιχείων, γεγονός που 
καθυστέρησε την εκπόνηση της μελέτης, ταλαιπώ-
ρησε τους συναδέλφους και υπέβαλε σε μεγάλη οι-
κονομική δαπάνη το Σύλλογο.

Η κα Α. Χαρίση, με τις ενέργειές της αυτές, όχι μόνο 
παρεμπόδισε την αναλογιστική μελέτη του ΣΣΕΜ αλλά 
τόσο αυτή όσο και ο προκάτοχός της κ. Ν. Φράγκος 
δε μερίμνησαν, ως πρόεδροι του ΕΤΑΤ, να διενεργη-
θεί οικονομική μελέτη ανταποκρινόμενη σε πραγμα-
τικά οικονομικά μεγέθη και αγνόησαν τα καθήκοντά 
τους για την αποκατάσταση της οικονομικής βάσης 
του Ταμείου ώστε να ενισχυθούν τα αποθεματικά του 
και να διασφαλισθεί η οικονομική του θωράκιση από 
την Alpha Bank, για να μην διακινδυνεύουν οι απαι-
τήσεις των προσυνταξιούχων και συνταξιούχων για 
την καταβολή των παροχών τους. 

Παρεμπιπτόντως, αμέσως μετά την αποχώρησή 
της από πρόεδρος του ΕΤΑΤ, η κα Χαρίση εντάχθηκε 
ως στέλεχος στην Alpha Bank. 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την 28/7/2016, 
αποφάσισε και κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί σε κάθε νό-
μιμη ενέργεια διερεύνησης ποινικών ευθυνών της 
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ. Σε υλο-
ποίηση αυτής της απόφασης και σχετικής απόφασης 
που έλαβε το νέο Δ.Σ., δύο διοικητικοί σύμβουλοι, 
την 22.3.2017, κατ’ εντολή του Συλλόγου, κατέθε-
σαν στην Εισαγγελία Αθηνών (Ευελπίδων) μηνυτήρια 
αναφορά, καθόσον ακόμα κι αν διαφωνεί κανείς προ-

σωπικά με το περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελί-
ας, η οποία έχει το χαρακτήρα δικαστικής διάταξης, 
δεν δικαιούται να μη συμμορφωθεί διότι στην περί-
πτωση αυτή θα πρόκειται για το έγκλημα της παρά-
βασης καθήκοντος η/και της απείθειας.

Τη στιγμή που η πρόεδρος και το ΔΣ του ΕΤΑΤ δεν 
συμμορφώθηκαν προς την Εισαγγελική Παραγγελία, 
οφείλουμε ως Σύλλογος να υπερασπιστούμε το έργο 
της αναλογιστικής μελέτης που πραγματοποιείται και 
να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μελών του 
Συλλόγου.

9.  Αιτήματα ιδιαίτερων κατηγοριών  
συναδέλφων

α)   Παύση αναδρομικού καταλογισμού και παρακρά-
τησης συντάξεων, που είχαν χορηγηθεί από το 
Ε.Τ.Ε.Α ως προσυνταξιοδοτική παροχή σε 51 συ-
νταξιούχους του ΕΤΕΑΕΠ (ΕΤΕΑ) προερχόμενους 
εκ του ΤΕΑΠΕΤΕ γιατί δεν προέβησαν σε κατάθεση 
αίτησης συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ έγκαιρα, πριν τη 
συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης, δηλαδή πριν την ημερομηνία 
θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

  Το ταμείο παραγνωρίζει το γεγονός ότι αγνοούσαν 
την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να αι-
τηθούν τη συνταξιοδότησή τους στο ΙΚΑ, και ότι 
η ομάδα αυτή των ασφαλισμένων για σημαντικό 
χρονικό διάστημα, δεν θα λάβουν σύνταξη από 
κανένα φορέα, ενώ παράλληλα καλούνται να επι-
στρέψουν σημαντικά ποσά, τα οποία υπερβαίνουν 
τις οικονομικές δυνατότητες πολλών εξ αυτών.
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  Ο Σύλλογος απέστειλε επιστολές στη διοίκηση του 
ΕΤΕΑΕΠ και στο Υπουργείο, πραγματοποίησε συ-
ναντήσεις με τους αρμόδιους και ζήτησε να ανα-
καλέσουν τις πράξεις καταλογισμού που αφορούν 
στους 51 συναδέλφους μας, να παύσει η παρακρά-
τηση των αιτούμενων ποσών από τις συντάξεις 
τους και να προβούν στην επιστροφή των ποσών 
σύνταξης που έχουν ήδη παρακρατηθεί μέχρι σή-
μερα.

β)   Αντιμετώπιση του θέματος της διακοπής χορή-
γησης της προσυνταξιοδοτικής παροχής από το 
ΕΤΕΑ, μέχρι την οριστική απονομή σύνταξης από 
το ΙΚΑ. 

  Σε συνάντηση με αρμόδιους του ΕΤΕΑ δόθηκαν 
οδηγίες ώστε ο ΕΦΚΑ να εκδίδει προσωρινές συ-
νταξιοδοτήσεις. 

γ)   Επανεξέταση αιτήσεων συναδέλφων για συνταξιο-
δότηση με 30 έτη χωρίς όριο ηλικίας σύμφωνα με 
το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 7 παρ.1Α).

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αρμόδιους του 
Υπουργείου και κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα.

10.  Ανάθεση του ελέγχου επί των οικονομι-
κών απολογισμών του Συλλόγου,  
σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

Ανατέθηκε σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή του ΣΟΛ, ο 
έλεγχος και η υποβολή πορίσματος επί των οικονομι-
κών απολογισμών του Συλλόγου για τα έτη 2015 και 
2016, που καταψηφίστηκαν από τις Γ.Σ. της 28/7/2016 
και 9/11/2016. Η έκθεση από το ΣΟΛ ολοκληρώθηκε, 
παρεδόθη την 5/5/2017 στα μέλη του Δ.Σ. και είναι 
στη διάθεση των μελών του Συλλόγου.

11.   Καταβολή εφάπαξ παροχής σε όσους 
αποχώρησαν από την Τράπεζα μετά την 
1.9.2013

Μετά από συναντήσεις του Συλλόγου με την Διευ-
θύντρια της Γ΄ Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ, τον Απρί-
λιο, διευθετήθηκαν οι διαδικασίες, οριστικοποιήθηκε 
η πίστωση και 213 εφάπαξ παροχές θα πιστωθούν 
στο διάστημα 10 έως 19 Μαΐου, σε συνέχεια των 227 
αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 2016. 

Από τον Σεπτέμβριο 2013, με την εφαρμογή του νό-
μου Βρούτση, είχε διακοπεί η καταβολή των εφάπαξ 
παροχών επειδή προέβλεπε για τα ταμεία πρόνοιας 
την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας και πολύ-
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πλοκο μαθηματικό τύπο υπολογισμού. Δυνατότητα 
χορήγησης εφάπαξ δόθηκε με το νέο τρόπο υπολογι-
σμού και, μετά από παρέμβαση συναδέλφων, επιτεύ-
χθηκε να εφαρμοστεί για το Ταμείο Πρόνοιας Προσω-
πικού Εμπορικής Τράπεζας - ΤΠΠΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ) αντί 
για το γενικό ποσοστό αναπλήρωσης 52,5% (εισφο-
ρές 3,5%), ο υπολογισμός των εφάπαξ παροχών με 
τα παρακάτω ποσοστά αναπλήρωσης ανά ασφαλιστι-
κή περίοδο, επί του μέσου όρου των ασφαλιστέων 
αποδοχών των εξήντα (60) τελευταίων μηνών:

α)  101,25 % ποσοστό αναπλήρωσης για τα έτη από 
την πρόσληψη έως και 31.12.1992 (περίοδος με 
μηνιαίο ποσοστό εισφορών 6,75%).

β)  76,875% ποσοστό αναπλήρωσης για 9 έτη από 
έναρξης ισχύος του Ν. 2084/1992, την 01/01/1993 
έως 31/12/ 2001 (περίοδος με μηνιαίο ποσοστό ει-
σφορών 5,125%). 

γ)  52,5 % ποσοστό αναπλήρωσης για 12 έτη από την 
ημερομηνία κατάργησης της εργοδοτικής εισφο-
ράς την 01/01/2002 και μέχρι την 31/12/2013 (πε-
ρίοδος με μηνιαίο ποσοστό εισφορών 3,5%).

12.  Ετήσιες Εκδηλώσεις σε Επαρχία και 
Αθήνα

Πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες εκδηλώσεις στις 
πόλεις Θεσσαλονίκη (3/3), Πάτρα (24/2), Καβάλα 
(22/2), Λάρισα (21/2), Βόλο (22/2), Ιωάννινα (1/3), 
Ηράκλειο (3/3/) και για πρώτη φορά σε Κομοτηνή 
(15/3), Λαμία (23/2), Χανιά (1/4) και Αθήνα (1/3) σε 
αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε η πολιτιστική επιτροπή. 

Δυστυχώς, λόγω των πολλών εκκρεμών υποθέσε-
ων του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας 
του Συλλόγου παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις της 
επαρχίας μόνο σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με απόφα-
ση του Δ.Σ., με αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή.

Επίσης για τα παιδιά συναδέλφων έως 10 ετών, αντί 
δώρου, εστάλησαν δωροεπιταγές αξίας 30 ευρώ σε 
189 παιδιά.

13.  Εκλογές σε Τοπικά Παραρτήματα του 
Συλλόγου

Διεξήχθησαν εκλογές για πρώτη φορά στα τοπικά 
Παραρτήματα του Συλλόγου στις πόλεις Χανιά (1/4) 
και Λαμία (23/2).

Στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, 
οι εκλογές διεξήχθησαν την 9/12/2016 ταυτόχρονα 
με τις εκλογές του Συλλόγου και στο Ηράκλειο την 
14/2/2017. 

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου έχουν δημοσιευθεί 
τα ονόματα των εκλεγέντων συναδέλφων στα Τοπικά 
Παραρτήματα του Συλλόγου.

14.  Οργάνωση της ηλεκτρονικής επικοινω-
νίας μεταξύ του Συλλόγου και των συ-
ναδέλφων και της ενημέρωσής τους

α)  Αναμορφώθηκε η ιστοσελίδα του Συλλόγου  
(www.ssem.gr) και σύντομα θα υπάρξει εντελώς 
νέα παρουσία της ιστοσελίδας, από την οποία οι 
συνάδελφοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη δρά-
ση του Συλλόγου, για θέματα που τους αφορούν. 
Μέσω αυτής θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα διάφορα ταμεία, όπως ΕΦΚΑ, ΕΤΕ-
ΑΕΠ, ΕΟΠΠΥ, για ενημέρωση, έκδοση των μηνιαί-
ων σημειωμάτων σύνταξης, καθώς και των ετήσι-
ων εκκαθαριστικών σημειωμάτων συντάξεων.

β)  Όλες οι ανακοινώσεις του Συλλόγου αποστέλλο-
νται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) όσων 
συναδέλφων έχουν ενημερώσει το Σύλλογο για 
την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

γ)  Ο Σύλλογός μας απέκτησε την δική του σελί-
δα στο facebook (https://www.facebook.com/
syllogosSSEM/. Η σελίδα μας με το διακριτικό 
σύμβολο του Συλλόγου μας, φέρει την ονομα-
σία «Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 
της Ελλάδος». 

Σε αυτή τη σελίδα του fb θα έχετε έγκυρη ενημέ-
ρωση από το Σύλλογο και με την προσπάθεια όλων 
μας θα είναι και έγκαιρη. Η ροή της ενημέρωσης θα 
είναι συνεχής για τις αποφάσεις και τις ενέργειες του 
Συλλόγου καθώς και τις εξελίξεις στα θέματα που μας 
απασχολούν.
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   «Υπόψη της Ομάδας Δανείων» με email στην διεύθυνση:  
ssem.omadadaneion@gmail.com

   Στα τηλέφωνα του Συλλόγου:  
210-5222.813 & 210-5222.864, ώρες 10:00-15:00,  
ζητώντας να μιλήσει με συνάδελφο της Ομάδας Δανείων. 

   Με Φαξ: 210-5234806

   Με επίσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου 10:00-15:00. 

    Με προσέλευση σε τακτική συνάντηση της Ομάδας δανείων κάθε  
Πέμπτη στις 5 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Πρόσκληση προς συναδέλφους που επιθυμούν να υπάρξει,  
σε συνεργασία με το Σύλλογο, αντιμετώπιση του θέματος 

εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων

ΟΣύλλογος, αναγνωρίζοντας το πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης που έχει δημιουργηθεί σε μια 
αρκετά μεγάλη μερίδα συναδέλφων με δανειακές υποχρεώσεις εξ αιτίας των περικοπών στις συ-

ντάξεις μας, αποφάσισε την δημιουργία της «Ομάδας εργασίας για τα Δάνεια συναδέλφων». Σκοπός της 
ομάδας, η λειτουργία της οποίας είναι ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, είναι να ομαδο-
ποιήσει τα προβλήματα των συναδέλφων και να προσπαθήσει να εξεύρει τις βέλτιστες λύσεις. 

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί μέσα από σχετικές ανακοινώσεις του Συλλόγου, από τον Ιανουάριο που 
δραστηριοποιείται η Ομάδα Δανείων, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ενέργειες & δράσεις οι οποίες 
στοχεύουν αφ΄ενός μεν στην ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε ζητήματα σχετικά με την λειτουρ-
γία των δανείων, αφ’ ετέρου στην δρομολόγηση παρεμβάσεων σε εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με 
το ζήτημα για την εξεύρεση λύσεων. 

Στο πλαίσιο ομαδοποίησης των προβλημάτων είναι αναγκαία η επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχεί-
ων για τα δάνεια των συναδέλφων. Παράλληλα είναι αναγκαίο να υπάρχει εικόνα της κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται κάθε συνάδελφος που επιθυμεί να ακούσει τις συμβουλές της Ομάδας Δανείων σχετικά 
με τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχει, όσον αφορά τη διαχείριση των συνολικών δανειακών του 
υποχρεώσεων. 

Όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δάνεια τους και επιθυμούν να υπάρξει, σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο, αντιμετώπιση του θέματος εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, 
καλούνται να έλθουν σε επικοινωνία με το Σύλλογο με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους: 
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Πρόσκληση προς όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
ομαδικές αγωγές αναδρομικής διεκδίκησης των περικοπών  
των συντάξεων από τους μνημονιακούς νόμους 4051/2012,  

4093/2012 και 3986/2011(εισφορά Αλληλεγγύης)

Συνάδελφοι,
οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας 

με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, με από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθη-
καν αντισυνταγματικές. Η απόφαση αυτή ισχύει μόνο 
για όσους προσέφυγαν και δεν έχει αυτόματη ισχύ 
για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Αυτό ση-
μαίνει ότι ο κάθε συνταξιούχος μπορεί με αγωγή, στα 
αρμόδια δικαστήρια, να διεκδικήσει αναδρομικά και 
έντοκα τις απώλειες που υπέστη από την εφαρμογή 
των πιο πάνω νόμων. 

Για το λόγο αυτό, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Συλλόγου την 5.5.2017, αποφασίστηκε να αναλάβει 
ο Σύλλογος την διαδικασία οργάνωσης και συντο-
νισμού των ομαδικών αγωγών, όσων συναδέλφων 
επιθυμούν να προβούν στις σχετικές διεκδικήσεις 
και να καταβάλει ο Σύλλογος, τα δικαστικά έξοδα, 40 
ευρώ, για τη μία αγωγή για τις κύριες συντάξεις. Όσον 
αφορά στα δικαστικά έξοδα, 40 ευρώ, για τη δεύτερη 
αγωγή για τις επικουρικές συντάξεις, το θέμα θα συ-
ζητηθεί στην Γενική Συνέλευση την 31.5.2017, όπου 
θα εξεταστεί η δυνατότητα καταβολής των εξόδων, 
στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων. Επίσης 
η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου σε περίπτωση 
θετικής έκβασης θα είναι κατά μέγιστο 2% επί των 
καθαρών ποσών που θα εισπράξει κάθε συνάδελφος 
και θα συμφωνηθεί με την υπογραφή εργολαβικού 
της δίκης μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και κάθε 
συναδέλφου χωριστά. 

Για τα θέματα της διαχείρισης των ομαδικών αγω-
γών, είμαστε σε συζητήσεις με νομικά γραφεία προ-
κειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Οι λεπτομέρειες θα σας γίνουν γνωστές στη Γενική 
Συνέλευση της 31.5.2017. 

1. Τι διεκδικούμε και πως
3  Διεκδικούμε τα ποσά από τις περικοπές της κύρι-

ας και επικουρικής σύνταξης ή της προσυνταξιο-
δοτικής παροχής, δώρο Χριστουγέννων/Πάσχα 

και επίδομα αδείας μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου 
(ν.4387/2016), τον Ιούνιο 2016, και ειδικότερα τις 
περικοπές που επιβλήθηκαν με τους:

Ν.4051/2012 

Ν.4093/2012 και 

Ν.3986/2011 (εισφορά Αλληλεγγύης), 

Η διεκδίκηση της εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία 
διατηρήθηκε και με το Ν. 4387/2016 αφορά και στα 
νέα ποσά περικοπών από Ιούνιο 2016 και μετέπειτα.

3  α.  Η διεκδίκηση, για τις περικοπές στις κύριες συ-
ντάξεις του ΙΚΑ, ή τις περικοπές στις προσυντα-
ξιοδοτικές παροχές ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, θα γίνει με 
την κατάθεση ομαδικών αγωγών που θα περι-
λαμβάνει ομάδα συναδέλφων ανά δικόγραφο.

 β.  Η διεκδίκηση, για τις περικοπές στις επικουρικές 
συντάξεις του ΕΤΕΑ, θα γίνει με την κατάθεση 
ομαδικών αγωγών που θα περιλαμβάνει ομάδα 
συναδέλφων ανά δικόγραφο.

2.  Ενέργειες των συναδέλφων που 
επιθυμούν να συμμετέχουν στις 
Ομαδικές Αγωγές

α.  Εξουσιοδότηση προς το Σύλλογο για τη συμμε-
τοχή στις ομαδικές αγωγές

Για τη συμμετοχή σας πρέπει να αποστείλετε την 
σχετική εξουσιοδότηση προς το Σύλλογο, ώστε να 
σας συμπεριλάβει στις Ομαδικές Αγωγές για την δι-
εκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των συντά-
ξεών μας, με τους Ν.4051/2012 , Ν.4093/2012 και 
Ν.3986/2011 (εισφορά Αλληλεγγύης).

Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι επικυρωμένη από 
ΚΕΠ. 

β. Συμπλήρωση της Φόρμας Ατομικών Στοιχείων

Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία στη 
φόρμα ατομικών στοιχείων.

Επίσης, να συμπληρώσετε στη φόρμα ατομικών 
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στοιχείων, την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τον 
αριθμό μητρώου συνταξιούχου, τον αριθμό και 
το έτος συνταξιοδοτικής πράξης (για το ΕΤΑΤ την 
ημερομηνία απόφασης απονομής σύνταξης), από 
τα ταμεία που συνταξιοδοτηθήκατε, ανάλογα με τις 
παρακάτω κατηγορίες συνταξιοδότησης:

1.  ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΤΕΑΠΕΤΕ)

2.  ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ &  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΑΤ (ΝΕΟΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ)

3. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΑΤ

4. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕΑ

Από τα ανωτέρω συμπληρώνονται μόνο το 1, ή 2, 
ή 3, ή 4, ανάλογα με την κατηγορία συνταξιοδότη-
σής σας, εκτός εάν υπήρξατε προσυνταξιούχος και 
κατόπιν συνταξιοδοτηθήκατε από το ΙΚΑ και έχετε 
υποστεί μνημονιακές περικοπές και ως προσυνταξι-
ούχος ΕΤΑΤ ή ΕΤΕΑ και ως συνταξιούχος ΙΚΑ, οπότε 
συμπληρώνετε το 4 και το 1 (προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ), 
ή το 3 και το 2 (προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ) και αποστέλ-
λετε δικαιολογητικά από όλα τα ταμεία που συνταξι-
οδοτηθήκατε.

3.  Απαραίτητα δικαιολογητικά (που πρέπει 
να αποστείλετε στο Σύλλογο) 

  •  Πράξη/Πράξεις απονομής συνταξιοδότησης σε 
φωτοαντίγραφο.

  •  Μηνιαίο (ή τριμηνιαίο*) Ενημερωτικό Σημείω-
μα καταβολής σύνταξης Δεκεμβρίου 2015 και 
Απριλίου 2017(ή Δεκεμβρίου 2016), σε φωτο-
αντίγραφο. 

■  Εάν υπήρξατε προσυνταξιούχος και κατόπιν συ-
νταξιοδοτηθήκατε από το ΙΚΑ και έχετε υποστεί 
μνημονιακές περικοπές και ως προσυνταξιούχος 
ΕΤΑΤ ή ΕΤΕΑ και ως συνταξιούχος ΙΚΑ, περίπτω-
ση 4 και 1 (προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ), ή περίπτωση 
3 και 2 (προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ) θα αποστείλετε 
δικαιολογητικά από όλα τα ταμεία που συνταξιο-

δοτηθήκατε. Δηλαδή τις Πράξεις απονομής συ-
νταξιοδότησης και τα Ενημερωτικά Σημειώματα 
Σύνταξης από κάθε ταμείο που είχατε περικοπές. 

Τα παραπάνω Ενημερωτικά Σημειώματα, μπορεί-
τε να τα εκτυπώσετε πολύ εύκολα, είτε οι ίδιοι είτε ο 
λογιστής σας, από το διαδίκτυο (ή να τα αναζητήσετε 
από το ΕΤΑΤ).

4.  Διαδικασία αποστολής του εντύπου 
συμμετοχής και των δικαιολογητικών

Η αποστολή του εντύπου εξουσιοδότησης (διπλα-
νή σελίδα) και φόρμας ατομικών στοιχείων (τε-
λευταία σελίδα) μαζί με τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ως άνω 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, θα γίνει σε κλειστό φάκελο με 
συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του Συλλόγου:

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
3ης Σεπτεμβρίου 8, T.K. 104 32 Αθήνα
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα  
210-522.28.13 & 210-522.28.64)

5.  Καταληκτική ημερομηνία αποστολής  
η 12η Ιουνίου 2017

Λόγω της περιορισμένης χρονικής προθεσμίας για 
την κατάθεση των αγωγών, η συστημένη επιστολή να 
αποσταλεί στο Σύλλογο μέχρι την 12 Ιουνίου 2017 
(ημερομηνία αποστολής).

6. Προσοχή: 
Όποιος έχει ήδη προσφύγει στα δικαστήρια για 

το ίδιο θέμα, δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή 
στη παρούσα ομαδική αγωγή, διότι εκ του νόμου 
δεν μπορεί να κατατεθούν δύο δικόγραφα για την 
ίδια διεκδίκηση.

*  Τα τελευταία εκκαθαριστικά του ΕΤΑΤ (Δ΄Τρίμηνο 
2016 για όσους παίρνουν μόνο συμπλήρωμα επι-
κουρικής και Α΄ Τρίμηνο 2017 για όλους) τα πα-
ραλαμβάνουμε από το ΤΕΑΠΕΤΕ, Νίκης 23 Αθήνα.  
Μας υποχρεώνουν σε αυτή τη ταλαιπωρία, καθώς η 
ALPHA Τράπεζα αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την 
ταχυδρομική αποστολή τους (!!!), ενώ έχει σχετική 
υποχρέωση από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.



Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Ο/Η κάτωθι υπογράφ-ων/ουσα ........................................................................

του ………………...................., κάτοικος …………....................................., 

οδός …………………............................. αρ........., Α.Φ.Μ. …………………….

Δ.Ο.Υ. ………………………, συνταξιούχος πρώην Εμπορικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, εξουσιοδοτώ με την παρούσα, το Σύλλογο Συνταξιούχων 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτός νόμιμα εκπροσωπείται, 

προκειμένου κατ΄ εντολή και για λογαριασμό μου, παραδώσει σε Δικηγορικό 

Γραφείο της επιλογής του, όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται, με 

αφορούν και ήδη του παραδίδω, ώστε το εν λόγω Γραφείο να προβεί στη 

δικαστική διεκδίκηση των περικοπών που έχω υποστεί αναδρομικά στις 

μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, εξαιτίας των μνημονιακών νόμων 

4051/12, 4093/2012 και 3986/2011 (εισφορά Αλληλεγγύης), με δικαστικά 

έξοδα τα οποία έχει ήδη προσυμφωνήσει και αναλάβει να καλύψει

αποκλειστικά για λογαριασμό μου ο ίδιος ο Σύλλογος Συνταξιούχων 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, το δε εργολαβικό της δίκης θα 

υπογραφεί από εμένα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο με δικηγορική αμοιβή 

που ορίζεται  με ποσοστό 2 % επί του καθαρού ποσού που θα εισπράξω.

Τον εξουσιοδοτώ ακόμη να καταθέσει στο ως άνω Δικηγορικό Γραφείο, κάθε

άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν θα του ζητηθεί στο μέλλον και θα αφορά 

στην εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού.

                     Τόπος / Ημερομηνία  ……………….
Θεώρηση γνησίου υπογραφής

                                  Ο/η εξουσιοδοτών / ούσα  

                                                                                                              

                                              (υπογραφή) ……………….
                                                                                        

ΠΡΟΣΟΧH : Όποιος έχει ήδη προσφύγει στα δικαστήρια για το ίδιο θέμα, δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή 
στη παρούσα ομαδική αγωγή, διότι εκ του νόμου δεν μπορεί να κατατεθούν δύο δικόγραφα για την ίδια 
διεκδίκηση.



                                                    ΦΟΡΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
                                        (απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των στοιχείων)

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _________________________________________________________________

2. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ____________________________________________________________________

3. Δ/ΝΣΗ Οδός ___________________________ Αρ. ____ Πόλη ______________________ Τ.Κ. ______

4. ΤΗΛΕΦΩΝΑ (σταθερό) __________________________ Κινητό ________________________________

5. e-mail ___________________________ 6. Α.Φ.Μ. _______________ 7. Δ.Ο.Υ. _________________

Από τα κατωτέρω συμπληρώνονται μόνο το 1, ή 2, ή 3, ή 4, ανάλογα με την κατηγορία συνταξιοδότησής 
σας, εκτός εάν υπήρξατε προσυνταξιούχος και κατόπιν συνταξιοδοτηθήκατε από το ΙΚΑ και έχετε υποστεί 
μνημονιακές περικοπές και ως προσυνταξιούχος ΕΤΑΤ ή ΕΤΕΑ  και ως συνταξιούχος ΙΚΑ, οπότε 
συμπληρώνετε το 4 και το 1 (προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ), ή το 3 και το 2 (προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ) και 
αποστέλλετε δικαιολογητικά από όλα τα ταμεία που συνταξιοδοτηθήκατε.

1. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΕΑΠΕΤΕ)

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΚΑ..................    ΤΕΑΠΕΤΕ (ΕΤΕΑΜ)(ΕΤΕΑ).............
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΙΚΑ…………....     ΤΕΑΠΕΤΕ (ΕΤΕΑΜ)(ΕΤΕΑ).............
10.ΑΡΙΘΜ.ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΚΑ…………... ΤΕΑΠΕΤΕ (ΕΤΕΑΜ)(ΕΤΕΑ)............

2. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΑΤ
(ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ & ΕΤΑΤ)

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΚΑ…...............    ΕΤΕΑ..............   ΕΤΑΤ...............
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ  ΙΚΑ…………....   ΕΤΕΑ.............. ΕΤΑΤ................
10.ΑΡΙΘΜ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΚΑ …………… ΕΤΕΑ..............   ΕΤΑΤ................

3. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΑΤ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΑΤ                             …………………….
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΤ                          ……………………..

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΑΤ …………………….

4. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕΑ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΑΠΕΤΕ                       ………………………
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΤΕΑΜ(ΕΤΕΑ)             ………………………

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΑΠΕΤΕ ……………………….

            ======================================================================

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 12/6/2017: Το παρόν  έντυπο (εξουσιοδότηση και 
φόρμα ατομικών στοιχείων) συμπληρωμένο, μαζί με τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
(Πράξη/Πράξεις απονομής συνταξιοδότησης και  Ενημερωτικό Σημείωμα καταβολής σύνταξης 
Δεκεμβρίου 2015 και Απριλίου 2017 (ή προηγούμενων ετών εάν απαιτείται) να αποσταλεί σε 
κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση του Συλλόγου:

                    Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
                     3ης Σεπτεμβρίου  8
                     T.K. 104 32 , Αθήνα


