
Συνάδελφοι,

Τελείωσε µια ακόµη 3ετης συλλογική περίοδος χωρίς να επιλυθεί κανένα από τα πολλά προ-
βλήµατα του χώρου µας.

Την περίοδο αυτή πολλές φορές η παράταξη µας, µε την εµπειρία που έχει, εξέφρασε έντονα 
την αντίθεση της, στις χωρίς σχέδιο τακτικές που ακολουθούσε το νέο προεδρείο και τις έντονες ανη-
συχίες και προβληµατισµούς της, για τον πρόχειρο, ανεύθυνο, αλαζονικό και µε εµπάθεια τρόπο που 
χειριζόταν πολύ ευαίσθητα συνταξιοδοτικά θέµατα µας.

Καταγγείλαµε την αντιδηµοκρατική, εµπαθή και αντισυναδελφική συµπεριφορά του και καταδι-
κάσαµε κάθε αλλοπρόσαλλη ενέργεια και πράξη του, τις άσκοπες σπατάλες και τους ανόητους και 
θορυβώδεις εντυπωσιασµούς.

Σήµερα, µετά τα 6 χρόνια θητείας αυτού του προεδρείου, υπάρχει αβεβαιότητα και ανασφάλεια 
όλων των συνάδελφων για το αύριο, τα δε προβλήµατα του χώρου είναι ακόµη περισσότερα.

Συνάδελφοι, µε την προκήρυξη των εκλογών του Συλλόγου ανοίγει µια νέα περίοδος, όπου τα 
πάντα γύρω µας θα είναι ρευστά.

Η νέα διοίκηση του ΣΣΕΜ, που θα εκλεγεί θα βρει µπροστά της:

4  τα χρόνια προβλήµατα των συναδέλφων συνταξιούχων συσσωρευµένα και άλυτα (προσυνταξιο-
δοτικό, ασφαλιστικό / ΤΕΑΠΕΤΕ / ΕΤΑΤ / ΕΦΚΑ, επανυπολογισµός συντάξεων, στεγαστικά δάνεια, 
φάρµακα κλπ),

4  την εφαρµογή των αποφάσεων του ΣτΕ για όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως προσφυγών 
ή µη.

∆ιακήρυξη εν όψει των εκλογών του ΣΣΕΜ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΡΑΣΗ



Ακόµη θα βρει µπροστά της σωρεία άλλων προβληµάτων 
που έχουν προκύψει, εν τω µεταξύ, από ρυθµίσεις, ερµηνεί-
ες, οδηγίες, πράξεις, και αποφάσεις αυθαίρετες των ασφα-
λιστικών φορέων ΙΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΕΤΑΤ, ΕΦΚΑ, κλπ µε αποτέ-
λεσµα να υπάρχει σήµερα µια τραγελαφική και απαράδεκτη 
κατάσταση σε βάρος των συνταξιούχων µας.

Άρα όλοι οι συνταξιούχοι γνωρίζουν τι θα αντιµετωπίσου-
µε την επόµενη µέρα των εκλογών του ΣΣΕΜ, για αυτό δεν 
θα παραπλανηθούν πάλι µε υποσχέσεις, παχιά λόγια και πολ-
λά ΘΑ.ΘΑ.ΘΑ.

Συνάδελφοι, η ∆ΑΚ είναι µια µεγάλη συνδικαλιστική πα-
ράταξη µε ιστορία. Μπορείτε να την εµπιστευτείτε γιατί συµ-
µετέχουν σε αυτή πληθώρα σοβαρών, ικανών συνδικαλιστι-
κών στελεχών µε πολύχρονη συνδικαλιστική επάρκεια όλων 
των θεµάτων που απασχολούν τον χώρο µας.

Η ∆ΑΚ δεσµεύεται να αποκαταστήσει:
4  Την συλλογική συνδικαλιστική ενότητα του χώρου µας, 

δεν υιοθετεί διαγραφές συναδέλφων, από που; Από την 
ιδιοκτησία τους, αυτά που κάνει η σηµερινή διοίκηση, που 
δεν έχουν γίνει ποτέ στο παρελθον.

4  Την δηµοκρατική απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΣΕΜ.

4  Την διαφάνεια στην λειτουργία και την οικονοµική διαχεί-
ριση.

Να αγωνιστεί µε όλες της τις δυνάµεις σε συνεργασία µε 
το Σύλλογο των Εργαζοµένων καθώς και µε τους Συλλόγους 
των άλλων τραπεζών, µε την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ, αλλά και 
κάθε άλλο σωµατείο Συνταξιούχων και Εργαζοµένων για την 
προάσπιση των συµφερόντων των συνταξιούχων τραπεζοϋ-
παλλήλων.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους/σες που συµµερί-
ζονται, τις αγωνίες µας και τους έντονους προβληµατισµούς 
µας για την επίλυση των κοινών µας προβληµάτων να συµ-
βάλουν ενεργά και µε τις δικές τους δυνάµεις στα συνδικαλι-
στικά δρώµενα του χώρου.

Σας θέλουµε όλους δίπλα µας, µαζί µας αρωγούς και συ-
µπαραστάτες στην κοινή προσπάθεια.

Θέλουµε να είµαστε σε διαρκή επικοινωνία για πληρο-
φόρηση, κάθε θέµα ή ζήτηµα που υπάρχει ή προκύπτει, για 
κάθε συνταξιούχο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, χωρίς δια-
χωρισµούς των προβληµάτων των παλιών και νέων συντα-
ξιούχων.

1. ΑΝ∆ΡΕΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3. ΒΟΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

4. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

5. ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ

6. ΓΚΕΛΕΡΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ

7. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

8. ∆ΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

10. ΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11. ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

12.  ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13.  ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

14.  ΚΟΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

15.  ΚΟΥΤΣΑΝ∆ΡΕΑ ΕΛΕΝΗ

16.  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

17.  ΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18.  ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

19.  ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20.  ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21.  ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22.  ΧΑΛΚΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

Το ψηφοδέλτιο µας

Δ.Α.Κ.



Ζητάµε να µας εµπιστευθείτε γιατί εµείς ΘΕΛΟΥΜΕ και γιατί εµείς ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ να καθοδηγήσουµε σωστά και ενωτικά το κίνηµα του χώρου, να αναλάβουµε 
υπεύθυνα όλες τις πρωτοβουλίες και τις ενωτικές δράσεις που ΠΡΕΠΕΙ για να 
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα κοινά µας προβλήµατα δηλαδή των παρατά-
ξεων ∆ΑΚ, ∆ΗΣΥΕ, ΕΑΣ. Και όχι ο διχασµός που υπάρχει σήµερα µε την τακτική 
του αποκλεισµού των παρατάξεων των συνδυασµών, που εφαρµόζει το σηµερινό 
προεδρείο (ΚΙΣΥΕΤ – Α∆ΗΠ).

Δ.Α.Κ.

Συνάδελφοι,

4  Καταγγέλλουµε µη έχοντας καµµία θετική έκβαση στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτη-
µάτων µας στην απελθούσα εξαετία, το προεδρείο του ΣΣΕΜ, εντέχνως παραβιάζουν 
την νοηµοσύνη µας και εξαπατούν ακόµα και τους εαυτούς τους.

4  Καταγγέλλουµε της διαγραφές των συναδέλφων Παναγιώτη Πηγαδίτη και Χαράλα-
µπου Μοσχόπουλου, ο λόγος; επειδή τοποθετήθηκαν στην ΟΣΤΟΕ ότι ο Σύλλογος 
πρέπει να τηρεί και να τακτοποιεί τις υπογραφές και τις έγγραφες δεσµεύσεις του. 
Οι διαγραφές έγιναν µε παρόντες 150 άτοµα από το σύνολο των συναδέλφων που 
αντιπροσωπεύουν τον αριθµό των συναδέλφων Συνταξιούχων όπως αποτυπώνεται 
στις επιστολές του ΣΣΕΜ προς την ΟΣΤΟΕ όπου αναφέρονται 3 διαφορετικά συγκε-
κριµένα νούµερα, το 9 µηνο του 2022 είναι 7.941 συνταξιούχοι, µετά γίνονται 8.043 
συνταξιούχοι και µετά άλλη επιστολή µε 8.900 προς την ΟΣΤΟΕ, όπου έκρινε και τον 
αριθµό των συνέδρων όπου ανά 100 άτοµα συνταξιούχων αντιστοιχεί ένας σύνε-
δρος, βγάλτε τα συµπεράσµατά σας!!!

4  Το µόνο χειροπιαστό αποτέλεσµα, όπως επανειληµµένα έχουµε καταγγείλει, είναι 
η αποδυνάµωση της περιουσίας του Συλλόγου. Σπαταλήθηκαν για τις αµοιβές των 
δικηγόρων πάνω από 700.000 ευρώ, συν τις µη καταβληθείσες συνδροµές στην 
ΟΣΤΟΕ. Καταστήσαµε το προεδρείο του ∆.Σ. αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορατή 
αποδυνάµωση της περιουσίας του Συλλόγου και καταψηφίσαµε όλες τις σχετικές δι-
καστικές δαπάνες.

4  Παρωδία η τροποποίηση του καταστατικού, προσπάθησαν να µετατρέψουν το υπάρ-
χον καταστατικό και να το προσαρµόσουν στα µέτρα τους όµως µε την αντίδραση 
όλων των παρατάξεων.

4  Στην απαίτηση της GROYPAMA ασφαλιστικής που εγγυόταν την καταβολή του υπο-
λοίπου των στεγαστικών δανείων της ΣΣΕ 1984, που θα κατέβαλε εφ όσον υπήρχε 
ανάγκη, στην αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων η επιβάρυνση που ζητούσε η εται-
ρεία ήταν σχεδόν 40 – 50% επι πλέον της προσφοράς που είχε δώσει η ευρωπαϊκή 
πίστη, τα σχόλια δικά σας!!!



4  Στις επανειληµµένες οχλήσεις µας να µας ενηµερώσουν και να σας ενηµερώ-
σουν για τα δικόγραφα που έχουν καταθέσει:

4  Στο συµβούλιο της επικράτειας (ΣΤΕ) για την προσφυγή για το ΕΤΑΤ.

4  Την αγωγή κατά της ALPHA 

4  Γιατί σκόπιµα τα αποκρύπτουν παρ όλες τις αιτήσεις µας στο ∆Σ όπου είµαστε 
µέλη τι συµβαίνει; τι φοβούνται; γιατί αυτή η σιωπή;

4  Με τις αγωγές των 50 ατόµων έκαστη που είναι συνολικά 100 δηλαδή 5.000 
συναδέλφων, αλήθεια τι έχει προκύψει, έχει εκδικαστεί καµµία, έχει βγει καµµία 
απόφαση; ποια είναι η τύχη τους; δεν έχουµε ενηµέρωση του τη συµβαίνει. Μή-
πως έχουν απορριφθεί; και αν όχι ας µας δηµοσιοποιήσουν έστω και την τύχη 
µιας εξ αυτών!

4  Τέλος να αναφερθούµε στην κατασπαταλήσει των χρηµάτων σε δίκες κατά συ-
ναδέλφων που ούτε κατά διάνοιαν δεν είχαν φανταστεί προηγούµενα διοικητικά 
συµβούλια του συλλόγου τα προηγούµενα 70 χρόνια της ιστορίας του. Ήδη εκ-
κρεµούν τώρα 16 δίκες συναδέλφων στα δικαστήρια.

ΔΑΚ
Η Συντονιστική 

Επιτροπή

∆εν υπάρχει πιο επαίσχυντη πράξη, 
από το να εξαπατάς εκείνον που πιστεύει σε σένα.


