
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

Φίλες, Φίλοι αγαπημένοι,

Στο άγριο και ταυτόχρονα απάνθρωπο περιβάλλον που μας εγκλώβισαν και βιώνουμε οι πολυ-

ποίκιλες Κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, στις 07-12-2022 καλούμεθα να ορίσουμε τους 

εντολοδόχους μας, προκειμένου να μας εκπροσωπήσουν επί μία ακόμα τριετία συνδικαλιστικά, 

σε ότι αφορά τη διεκδίκηση και προάσπιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, όπως δάνεια 

συναδέλφων και πολλά άλλα, τα οποία αυτές (οι Κυβερνήσεις), κατά τρόπο βάναυσο και λίαν 

εγκληματικό κακοποίησαν.

Ταύτα δε πάντα διαπράχθηκαν, υπό την ηχηρά σιωπή των Συνδικαλιστών, οι οποίοι, αναλισκό-

μενοι σε παρασκηνιακές διεργασίες, ανέχθηκαν την επιβολή σε βάρος μας σειρές μέτρων ενός 

υπερμεγέθους εκμηδενισμού των συντάξεων μας, αρκούμενοι στις πλατωνικές διαμαρτυρίες της 

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. κατά την ψήφιση του νόμου περί «ΡΗΤΡΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ», που βρίσκε-

ται σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, χωρίς να φροντίσουν και να αγωνιστούν έστω 

και μετέπειτα, για την εξαίρεση μας από την εφαρμογή του, λόγω της ιδιομορφίας που διέπει τις 

αρχές ιδρύσεως του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. (σύμβαση εργασίας 1995). Αποτέλεσμα είναι να μην ισχύει η 

αύξηση το 2023 στις επικουρικές συντάξεις.

Γιατί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, ζητά η Α.ΔΗ.Π. την ψήφο σας; Διότι είναι η μονα-
δική παράταξη που με τον επικεφαλή της Γεώργιο Δέδε, εργάζεται για εσάς και το συμφέ-
ρον όλων μας από το 2012 και μάλιστα χωρίς να κατείχε τότε, θέση στο Δ.Σ. του Συλλόγου 
Συνταξιούχων.

Η Α.ΔΗ.Π. ανοίγει παράθυρα Δημοκρατικά και θα πρέπει Συναδέλφισσες και Συνάδελ-
φοι να το εκμεταλλευτείτε. Δουλεύουμε με μέθοδο και πρόγραμμα, είμαστε ανοικτοί στον 
εποικοδομητικό διάλογο, είμαστε ευγενικοί απέναντι σε όλες και όλους, μας χαρακτηρίζει 
ήθος, αξιοπρέπεια, εμπειρία και αποφασιστικότητα, στεκόμαστε δίπλα στα προβλήματα 
των Συναδέλφων και φροντίζουμε να τα επιλύσουμε. Έτσι φτάνουμε τελικά στο επιθυμη-
τό αποτέλεσμα. 

Η παρατηρούμενη τελευταία, από κάποιους άλλους συμπεριφορά (όπως “λαϊκά δικα-
στήρια”, εγωϊσμοί, αντιδημοκρατικές ενέργειες, ενέργειες εν κρυπτώ, αποφασίζουμε και 
διατάσσουμε, κουραστικές ομιλίες με τα ίδια και τα ίδια, “γιουχαρίσματα”, κοροϊδίες, ει-
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ρωνείες, αγένεια, προπηλακισμοί και φανατισμός ως και απειλές που παρατηρούνται 
από κάποιους στις Γ.Σ.) ασφαλώς και δεν συνάδει με το ήθος μας και φυσικά χαρακτη-
ρίζεται από έλλειψη σοβαρότητας. Σοβαρότητα που αναμφισβήτητα πρέπει να διαθέτει 
ένας Σύλλογος Συνταξιούχων.

Σας είναι γνωστές και δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, οι ενέργειες της Α.ΔΗ.Π. το έτος 

2012, ενόψει της εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από την ALPHA BANK (εξώδικα στην ALPHA 

BANK, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματιστήριο, αρμόδια Υπουργεία κ.λ.π.), 

όταν οι άλλες παρατάξεις, τόσο του Συλλόγου Εργαζομένων, όσο και του Συλλόγου Συνταξι-

ούχων, έδειξαν “εγκληματική θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί” αδράνεια σε βάρος όλων των 

εργαζομένων και συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας. 

Ομοίως σας είναι γνωστές άλλες ενέργειες μας όπως ενδεικτικά: η είσπραξη από τους Συ-

νταξιούχους του Ε.Τ.Ε.Α. αναδρομικών από την αύξηση 2008, την οποία είχαμε στερηθεί λόγω 

ανικανότητας του Δ.Σ. του Συλλόγου που ήταν πριν το τέλος του έτους 2016, η διευθέτηση των 

θεμάτων των γυναικών με 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο και ηλικία 55 ετών, η εκκαθάριση και 

πληρωμή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά τετραετία, των εξόδων νοσηλείας που μεταφέρθηκαν από το 

Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε., η αναγνώριση του δήθεν λάθους της παρακράτησης του 5,2% στους προσυνταξι-

ούχους του Ε.Τ.Ε.Α. εις ολόκληρον και επιστροφή της διαφοράς του 2,6 % (Νόμος 3863/2010 

«μηδέν έλλειμμα στα Ασφ. Ταμεία»).

Και όμως παρά ταύτα, έχουν το θράσος και πάλι να ζητούν την ψήφο σας για τον Σύλ-
λογο Συνταξιούχων Εμπορικής.

Επίσης σας είναι γνωστό ότι στον Άρειο Πάγο χάσαμε την υπόθεση του Ταμείου μας 
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. και κατόπιν η υπόθεση επαναπροσδιορίστηκε στο Εφετείο, το οποίο εξέδω-
σε φυσικά απορριπτική απόφαση. Όμως έπρεπε να γίνει αναίρεση στον Άρειο Πάγο εντός 
τριετούς προθεσμίας που έληγε στις 18/1/2017. 

Η σχετική απόφαση επί διετίας δεν είχε καθαρογραφεί και οι δύο Σύλλογοι (εργαζο-
μένων και συνταξιούχων) έδειχναν πλήρη αδιαφορία. Τότε τον μήνα Φεβρουάριο του 
έτους 2016 ο επικεφαλής της Α.ΔΗ.Π. Γεώργιος Δέδες, και προκειμένου να μην χαθούν 
τα πάντα λόγω της αδιαφορίας, ενδιαφέρθηκε και βρίσκοντας άκρη, κατάφερε την κα-
θαρογραφή της. Η καθαρογραμμένη πλέον απόφαση στάλθηκε από τον επικεφαλή της 
Α.ΔΗ.Π. και στους δύο συλλόγους (εργαζομένων και συνταξιούχων) με τη μνεία ότι θα 
περιμένει μέχρι του Ιούνιο του 2016. Λόγω του ότι δεν έπραξαν τίποτα στείλαμε εξώδικο 
και στους δυο Συλλόγους. Όμως και πάλι έδειξαν πλήρη αδιαφορία.

Κ.κ. Συνάδελφοι για καλή μας τύχη στις εκλογές της 9-12-2016 ψηφίσατε την Α.ΔΗ.Π. 
και ο επικεφαλής της παράταξης μας έλαβε μία έδρα στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιού-
χων. Η έδρα αυτή ήταν καθοριστική, καθώς η Α.ΔΗ.Π. αναγκαστικά στήριξε την παράτα-
ξη του σημερινού Προέδρου, κυρίως διότι εξέπνεε η προθεσμία (18-1-2017) άσκησης 
αναίρεσης στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ, αλλά και πολλά άλλα που δεν είχαν γίνει για τους Συντα-
ξιούχους. ‘Όχι πως θα κερδίζαμε την υπόθεση του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., αλλά κάναμε όλες τις 
ανωτέρω ενέργειες από τον Φεβρουάριο του 2016, επειδή είχαμε μάθει ότι με τον Νόμο 
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4387/12-5-2016, το Ε.Τ.Α.Τ. θα εντάσσετο στον Ε.Φ.Κ.Α. (όπως και έγινε) και ο Νόμος 
3371/2005 αναφέρει ότι, όταν υπάρχει δικαστική διένεξη (εκκρεμοδικία) μεταξύ εργο-
δότη και εργαζόμενων, δεν διαλύεται το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. 

Αυτό το κάναμε για να ισχύει το καταστατικό του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως 
και πέρασε τον Μάρτιο του 2018 “οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε . να αποχωρούν με 
29 έτη, 6 μήνες και μια μέρα”, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν Συνάδελφοι σε αναστολή 
και να λάβει τέλος η ανασφάλεια θα μπορούσαμε να πούμε, που ένοιωθαν πάρα πολλοί 
Συνάδελφοι που αποχώρησαν από την Τράπεζα.

Επίσης ωφελήθηκαν και όλοι οι Συνάδελφοι που τα παιδιά τους σπουδάζουν και λαμ-
βάνουν το επίδομα παιδιού και μέριμνας μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 25 ετών, ενώ 
όσοι έφυγαν πριν το 2006 και εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στην ηλικία των 21 ετών, 
ακόμη και να συνεχίζουν τα παιδιά τις σπουδές τους, κόβονται τα σχετικά επιδόματα 
κ.λ.π. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πρέπει να γνωρίζετε την αλήθεια. Όταν ο επικεφαλής της Α.ΔΗ.Π. Γεώργιος Δέδες, 
ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων μετά τις εκλογές της 9-12-
2016, η πρώτη του δουλειά τον Ιανουάριο 2017, ήταν να καθιερώσει και να εκπαιδεύσει 
τον υπάλληλο της Γραμματείας, ώστε να κάνει τις αιτήσεις συνταξιοδοτήσεων και να μην 
πηγαίνουν στους εργατολόγους και να τους παίρνουν από μία μέχρι δύο συντάξεις και να 
τις κάνουν και λάθος τις αιτήσεις.

Όταν έφυγε ο εν λόγω υπάλληλος το έτος 2021, έμαθε άλλη υπάλληλο της Γραμματεί-
ας να κάνει τις αιτήσεις, η οποία αν σε κάτι είχε αμφιβολία μέχρι σήμερα τον ρωτούσε, 
αφού καθημερινά o επικεφαλής της Α.ΔΗ.Π. είναι στον Σύλλογο για την εξυπηρέτηση 
των Συναδέλφων, για να προσφέρει τις γνώσεις του και την εμπειρία του, όταν κανείς 
άλλος από το 9μελές Δ.Σ., δεν κάνει το ίδιο. Βλέπετε ότι, όπως φαίνεται, γνωρίζουν ότι ο 
Δέδες είναι στο Σύλλογο, πάντα στις επάλξεις, και έχουν “το κεφάλι τους ήσυχο”. Τι άλλο 
να σκεφτούμε; 

Επίσης ο διπλασιασμός της επικουρικής, έγινε μετά από ενέργειες του επικεφαλής της 
Α.ΔΗ.Π. και Αντιπροέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων, καθώς λόγω πολυετούς γνωρι-
μίας και συνεργασίας, προσέγγισε τον τότε αρμόδιο Δ/ντή του Ε.Φ.Κ.Α. -Πατησίων 12- 
(επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020), ο οποίος του υποσχέθηκε να 
αναστείλει τη συνταξιοδότηση του μέχρι τον Νοέμβριο 2020, προκειμένου να πείσει τη 
Γενική Διευθύντρια να το κάνει, όπως και έγινε, δηλαδή πλέον οι επικουρικές υπολογίζο-
νται στο μικτό ακαθάριστο ποσό, και έτσι από τον Οκτώβριο 2020 και γι΄αυτό τον λόγο, 
βγαίνουν οι επικουρικές συντάξεις διπλάσιες και ζητάμε και το επασφάλιστρο 8,50% 
καθώς πληρώναμε 14,75%.

Όσο για τις ομαδικές αγωγές που έκανε ο Σύλλογος Συνταξιούχων, δεν νομίζουμε ότι 
θα βρεθεί κάποιος να υποστηρίξει ότι είναι δική του έμπνευση, διότι παρά το γεγονός 
ότι πριν τις εκλογές της 9-12-2016, η Α.ΔΗ.Π. δεν κατείχε θέση στο Δ.Σ. του Συλλόγου, 



με τον επικεφαλή της, προχωρήσαμε στις πρώτες ομαδικές καταθέσεις αγωγών από τον 
Δεκέμβριο του έτους 2013. 

Αυτό έγινε διότι δεν περιμέναμε να έλθει η καταιγίδα, αλλά φροντίσαμε εκ των προτέρων 
να προστατευτούμε. Βλέπαμε το μέλλον και δεν πέσαμε έξω.

Η Α.ΔΗ.Π. υπόσχεται και δεν μένει μόνο στις υποσχέσεις, αλλά θα το κάνει πράξη, διότι 
ήδη έχει τη σιγουριά και την πεποίθηση πώς θα το κατορθώσει, όπως ήδη έχει προαναφερ-
θεί. 

Α)  Θα κατορθώσουμε να γίνει συμψηφισμός με τα δάνεια των Συναδέλφων και να γίνουν 
ρυθμίσεις, σύμφωνα με τη σύνταξη που λαμβάνουν οι Συνταξιούχοι, για να ζούν με αξι-
οπρέπεια.

Β)  Θα διορθώσουμε με νόμιμες ενέργειες που ήδη έχουμε δρομολογήσει, αναφορικά με το 
γεγονός ότι στις κύριες συντάξεις, οι εισφορές που πληρώναμε εμείς ως εργαζόμενοι και 
ο εργοδότης, είναι πολύ περισσότερες από τον υπολογισμό που έχουν κάνει τα ασφαλι-
στικά Ταμεία για τις κύριες συντάξεις, κάτι που οι συνδικαλιστές δεν το γνωρίζουν και 
μόνο λόγω της δικής μας εμπειρίας, γνώσης και ικανότητας ελέγχου, ήταν δυνατό να 
έλθει στην επιφάνεια.

Γ)  Σαν Α.ΔΗ.Π., παρακολουθούμε και επεμβαίνουμε σε όλα τα θέματα που βρίσκονται σε 
εξέλιξη και όποια άλλα προκύψουν και δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, τα κόμματα και οι φιλίες δεν θα βελτιώσουν τη σύ-
νταξή σας, το συμφέρον σας είναι να ψηφίσετε Α.ΔΗ.Π., διότι ζητάμε την ψήφο σας, ώστε 
να τελειώσουν επιτέλους, οι ταλαιπωρίες και οι αδικίες σε βάρος των Συνταξιούχων του 
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., που τόσα χρόνια μας ταλανίζουν, από ασχετοσύνη, αλλά και κυρίως ανοχή 
των Συνδικαλιστών, αρχής γενομένης από το 2006 μέχρι σήμερα. 

Ελπίζουμε να μας προτιμήσετε, να μας τιμήσετε και να μας δώσετε μεγαλύτερη δύναμη, 
ει δυνατόν και πλειοψηφία στο Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου με σοβαρότητα, υπευθυ-
νότητα και χωρίς φανφάρες, να πετύχουμε τους στόχους μας προς το συμφέρον όλων μας 
(επισημαίνουμε ότι, η παράταξη της Α.ΔΗ.Π. με τον επικεφαλή της Γεώργιο Δέδε, ελάμβανε πάντα 
από το 2012 και λαμβάνει μέρος στις επικείμενες εκλογές με δικό της ψηφοδέλτιο, επισήμαν-
ση που γίνεται διότι στις εκλογές του 2019, έπαιρναν κάποιοι τηλέφωνα συναδέλφους και τους 
παραπλανούσαν με σκοπό να τους ψηφίσουν, ότι στο ψηφοδέλτιο τους ήταν και ο Δέδες μέσα). 
Διαφορετικά θα είμαστε και πάλι άξιοι της μοίρας μας. 

Τέλος, τα ψέματα που γράφονται σε ορισμένες ανακοινώσεις και που πιθανόν να ξανα-
γραφούν, δεν νομίζουμε να βρουν Συναδέλφους να τα υποστηρίξουν. 

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο επικεφαλής της Α.ΔΗ.Π. Γεώργιος Δέδες  

και η Συντονιστική της Επιτροπή


