ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2022
4	ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ γ ια να εκλέξουμε τη Συλλογική εκπροσώπηση
που μας αξίζει
4	ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗΣΥΕ για μια νέα πορεία με προοπτική
4	ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ γ ια να μπει φρένο στην αυθαιρεσία,
τον καιροσκοπισμό και τον εμπαιγμό
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι εκλογές του Δεκέμβρη 2022, με δεδομένα τα προβλήματα που μας απασχολούν, είναι περισσότερο κρίσιμες
από κάθε άλλη φορά.
Όλοι μας, με αίσθημα ευθύνης, πρέπει ν’ αναλογιστούμε αν θα συνεχίσουμε παθητικά ν’ ανεχόμαστε να διαχειρίζεται τις τύχες μας ο σημερινός Σύλλογος (ΚΙΣΥΕΤ), ή με τη ψήφο μας θα πούμε τέρμα στις κοροϊδίες και τον
εμπαιγμό. Δεν ξεχνούμε ότι διαχειρίζεται τη συλλογική μας εκπροσώπηση αποκλειστικά και απρόσκοπτα από
το 2016.
Για να δούμε λοιπόν σε αυτά τα έξι χρόνια τα κατορθώματά τους!!!

Ανυπαρξία Έργου:

Αντικειμενικός και καλόπιστος παρατηρητής διακρίνει με άνεση ότι η πλειοψηφία κινήθηκε σε τρία επίπεδα:
•	Επιδερμική ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων.
•	Κατανάλωση ενέργειας με ρητορική διχασμού, διαχωρισμού των συναδέλφων και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης
•	Υποβάθμιση του συνδικαλιστικού λόγου, προσπάθεια απαξίωσης των “αντιπάλων” παρατάξεων και χωρίς
φραγμούς συκοφάντησή τους, μέχρι και επιβολή πειθαρχικών μέτρων.
Αυτή την ανυπαρξία έργου, ήλθε να καλύψει η εκτός ορίων επιθετική ρητορική και πρακτική τους.
Ας δούμε τι έγινε στα κύρια προβλήματα που μας απασχολούν:

Επικουρικές Συντάξεις

Το Μάρτη του 2017 κατατέθηκαν αιτήσεις ακύρωσης για τους προσυντα- ξιούχους ΕΤΕΑ & ΕΤΑΤ, που εκδικάστηκαν στις 07/12/2020 και αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ. Αφορά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των
προσυνταξιούχων, με βάση το Ν.4387/16, άρθρο 73 Α’ (Κατρούγκαλου). Το σκεπτικό ουδέποτε παρουσιάστηκε
στο ΔΣ του ΣΣΕΜ, παρ’ όλο που η προσφυγή ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του ΔΣ εστάλησαν επιστολές και υπομνήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία, το
Μάρτη του 2022, για τον ορθό υπολογισμό των Επικουρικών, σύμφωνα με την άποψη των Νομικών
Συμβούλων του Συλλόγου. Όλοι θα θυμάστε την αισιοδοξία του Προεδρείου για την ικανοποίηση των
αιτημάτων μας μετά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τους υπεύθυνους λειτουργούς.
Δυστυχώς όμως, όπως προφορικά μας ενημέρωσε στο ΔΣ ο Πρόεδρος, η αρμόδια Διευθύντρια είπε ότι
δεν πρόκειται να εκδώσει άλλη εγκύκλιο για λόγους κόστους!!!! Και ότι εάν εκδοθεί άλλη, θα είναι εις
βάρος μας!!
ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ……
Έλλειψη επαρκών επιχειρημάτων προς υποστήριξη των αιτημάτων μας;
Εσφαλμένη νομική τεκμηρίωση;
Μετά τη συνάντηση στο Υπ.Εργασίας στις 07/11/2022 και τις σαφείς απαντήσεις του κ.Τσακλόγλου,
όπως ο ΣΣΕΜ ανακοίνωσε, ενισχύεται αυτός ο προβληματισμός μας. Τι τελικά συζητούσαν τόσα
χρόνια; Πού είναι οι μεγαλόστομες διαβεβαιώσεις ότι το Υπουργείο αποδέχεται τη λογική των αιτημάτων μας; Αυτοθαυμαζόμενοι και μη κατανοούντες; Δειλοί, μοιραίοι και…. άβουλοι αντάμα; Ή
ψευδόμενοι συνειδητά, “πουλώντας” αγωνιστικότητα στους συναδέλφους με μοναδικό στόχο τη
ψήφο τους;
Το μόνο που περιμένουμε είναι η απόφαση του ΣτΕ για το άρθρο 73 Α’ του Ν.4387/16, που αν
απορριφθεί…….ΤΕΛΟΣ!!

Αγωγή κατά Τράπεζας Alpha Bank

Η πολυδιαφημισμένη αγωγή των Καζάκου-Ματθαίου με “φιλεργατικό” και “αντικαπιταλιστή” μάρτυρα μας το κ.Μπούμη, εκδικάστηκε και απορρίφθηκε.
Μιλάμε για τη “δεμένη υπόθεση” Καζάκου-Μπούμη στη ΓΣ της 31/03/2021. Έτσι, για να θυμόμαστε!!!
Έγινε αναίρεση στον ΑΠ και εκδικάζεται στις 13/12/2022. Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα των
κκ Καζάκου-Ματθαίου στην ανακοίνωση για τη ΓΣ της 07/11/2022 και ειδικά το τμήμα με την έντονη
γραφή για να καταλάβετε πόσο ΔΟΥΛΕΜΑ πέφτει. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ δρόμο ακόμη. Μέχρι
και προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη είχε υπονοήσει ο κ.Καζάκος στη ΓΣ της 31/03/2022. “Είναι
πολλά τα λεφτά Άρη”, για να θυμηθούμε τη γνωστή και αλησμόνητη ατάκα.

Τροποποίηση Καταστατικού

Το Γενάρη του 2021, για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους και σε περίοδο πλήρους πανδημίας, βρήκαν
ευκαιρία να τροποποιήσουν το Καταστατικό του Συλλόγου, με προχειρότητα και χωρίς συναίνεση. Έτσι,
ένα αναγκαίο βήμα που έπρεπε να γίνει, κατόρθωσαν να το κάνουν αντικείμενο άγονης αντιπαράθεσης,
προχωρώντας αντικαταστατικά και παράνομα στη διαδικασία της τροποποίησης, ξοδεύοντας το ποσό
των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000) με αβέβαιο αποτέλεσμα.
Απόδειξη αυτού είναι πως στις εκλογές τώρα το Δεκέμβρη, πηγαίνουμε με το παλιό Καταστατικό.

Υπονόμευση ΟΣΤΟΕ

Πιστοί στη μοναξιά τους, από το 2016 και μετά δεν συμμετείχαν – με ευθύνη τους – στην ΟΣΤΟΕ με
πρόσχημα οικονομικές διαφορές, ΟΥΔΕΝ ΨΕΥΔΕΣΤΕΡΟΝ!! Ήταν μέρος σχεδίου και χρησιμοποιήθηκε η
ΟΣΤΟΕ, ως πρόσχημα, για την διαγραφή των τριών αιρετών και εκλεγμένων στο ΔΣ συναδέλφων. Ξαφνικά έχουμε αλλαγή σχεδίων και συμφωνία για συμμετοχή στο 39ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ. Τον Οκτώβρη
2021, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, υπογράφουμε συμφωνία διακανονισμού της οικονομικής διαφοράς. Το εκλογικό αποτέλεσμα, όμως δεν άρεσε και έτσι μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο υπονόμευσης της
ΟΣΤΟΕ, μέσα από εσωτερικές διαδικασίες του ΣΣΕΜ.

Νέες διαγραφές αιρετών συναδέλφων

Με την ίδια ακριβώς μέθοδο παραπληροφόρησης και συκοφάντησης, όπως διέγραψαν τους τρεις εκλεγμένους στο προηγούμενο ΔΣ, έτσι διέγραψαν και τους δύο εκλεγμένους συναδέλφους στο ΔΣ της ΟΣΤΟΕ.
Με απόφαση της ΓΣ της 31/03/2022 επέβαλλαν στους εκλεγμένους συναδέλφους στο ΔΣ της ΟΣΤΟΕ,
την υποχρέωση να ψηφίζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της πλειοψηφίας στο ΔΣ του ΣΣΕΜ. Με αυτές
τις απίθανες επινοήσεις το σχέδιο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παίρνουν απόφαση του ΔΣ και προτείνουν τη
διαγραφή των δύο εκλεγμένων συναδέλφων με επιχειρήματα αστείες δικαιολογίες. Στήνουν κατακαλόκαιρο, στις 12/07/2022 Γενική Συνέλευση με ουσιαστικό αντικείμενο τη διαγραφή τους και περιτύλιγμα
τη πορεία στο Υπουργείο για τα αιτήματά μας!! Η ΓΣ αυτή είναι γνωστό πως κατέληξε σε παρωδία με
ελάχιστη συμμετοχή. Μετά τη διαγραφή τους προχώρησαν σε αναδιάρθρωση του ΔΣ της ΟΣΤΕ με στόχο
τον έλεγχο του έκτακτου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, αν και όποτε γίνει. Ο προγραμματισμός είναι αυτό να γίνει
τον Οκτώβρη του 2023. Μία γνωστή παροιμία λέει: “Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει”. Το
σήριαλ έχει και επόμενα επεισόδια.
Αυτοί είναι και το ερώτημα παραμένει: Πώς θα δικαιολογήσουν τις διαγραφές;
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ΔΗΣΥΕ απέναντι σε αυτή την καταστροφική πορεία προσπάθησε ν’ αντισταθεί στην υποβάθμιση της
συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης και να επαναφέρει τη συζήτηση και το Σύλλογο στα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων.
•	Με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις μας ή με τις γραπτές δηλώσεις του εκπροσώπου μας στο ΔΣ, ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τις πρακτικές του Προεδρείου.
•	Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε την θεσμική λειτουργία του Συλλόγου με σεβασμό στους συναδέλφους.
•	Είπαμε όχι στον πελατειασμό και την παραπλάνηση των συναδέλφων.
•	Αντισταθήκαμε στη δικομανία που διακατέχει το Προεδρείο απέναντι σε συναδέλφους που δεν είναι
“δικοί τους” και που πληρώνουν από το ταμείο του ΣΣΕΜ. Αυτό λέγεται κατάντημα “συνδικαλιστικής”
πρακτικής.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
ζούμε σε μια χώρα όπου η κανονικότητα και το αυτονόητο είναι το ζητούμενο. Το άμεσο μέλλον και ο
χειμώνας που έρχεται θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οι βερμπαλισμοί, οι μαξιμαλιστικές υποσχέσεις και οι
άγονες αντιπαραθέσεις είναι ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ.
Η ΔΗΣΥΕ πιστή στις αρχές και τις αξίες της θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. Όπως λέγαμε και στις εκλογές του 2019, οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας οφείλουμε,
ΕΝΩΤΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, να δώσουμε τη μάχη μας πάντα για:
• Μία κανονική ζωή
• Σε μία κανονική χώρα
• Μέσα από ένα κανονικό Σύλλογο
Καλούμε κάθε συνάδελφο, είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά, να πάρει μέρος στις εκλογές της
07/12/2022.
Δώστε μας δύναμη να σταθούμε απέναντι στα προβλήματα και όχι απέναντι στους συναδέλφους.

Άμεσες προτεραιότητές μας ειναι:

•	Η πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για Δώρα-επικουρικές και αγώνες για επέκτασή τους
σε ΟΛΟΥΣ, προσφεύγοντες και όχι.
• Προσπάθεια επίλυσης του βραχνά των κόκκινων δανείων των συναδέλφων μας με θεσμικό τρόπο.
•	Ουσιαστική παρέμβαση για τον ορθό υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιούχων.
•	Η διεκδίκηση των αιτημάτων μας σε ενιαίο πλαίσιο, χωρίς διαχωρισμούς. Σε προσυνταξιούχους,
λοιπούς συνταξιούχους και ……..….. συμπληρωματούχους . (Αυτή και αν είναι ακατανόητη και αποπροσανατολιστική ορολογία που χρησιμοποιεί το Προεδρείο του ΣΣΕΜ προκειμένου να διχάσει και
να διαχωρίσει).
•	Ουσιαστικός διάλογος για το ΤΕΑΠΕΤΕ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Ειδικά για
το ΤΕΑΠΕΤΕ και με αφορμή την ενημέρωση σε κάποιο ΔΣ από τον Πρόεδρο, για την πρόθεση της
Τράπεζας να αποχωρήσουν από το ΔΣ του Ταμείου οι εκπρόσωποί της, έκτοτε καμία συζήτηση
δεν έγινε στο ΔΣ του Συλλόγου και προκύπτουν ερωτήματα:
1. Γιατί η Τράπεζα θέλει ν’ αποχωρήσει;
2. Πώς θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την επόμενη μέρα;
3. Γιατί το Προεδρείο δεν έφερε το θέμα στο ΔΣ για ενημέρωση και συζήτηση;
•	Τέλος θα συμμετέχουμε ενεργά και θα συνεργαζόμαστε με ΟΣΤΟΕ, ΑΓΣΣΕ, Συλλόγους εργαζομένων και συνταξιούχων για κοινές δράσεις και αγώνες για την προάσπιση του βιοτικού μας
επιπέδου.

Ζητούμε τη ψήφο
της καθεμιάς και του καθενός σας

για να αγωνιστούμε για ένα Σύλλογο ΑΝΟΙΧΤΟ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
που θα σας σέβεται και θα λέει ΑΛΗΘΕΙΕΣ.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΗΣΥΕ

Η ψήφος στην ΔΗΣΥΕ είναι ψήφος:
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Νοέμβρης 2022

