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Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων δια ζώσης!

Ψηφίζουμε με φυσική προσέλευση στα εκλογικά κέντρα
Για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας!  
Η κυβερνητική επιβολή της ψηφιακής κάλπης, που υιοθετεί το προεδρείο:
Υποκαθιστά τη φυσική συμμετοχή!
Δε διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας!
Δε διασφαλίζει την ταυτοπροσωπία, ούτε τη μυστικότητα της ψήφου!
Ψηφίζουμε ψηφιακά ΜΟΝΟ σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης σε εκλογικό κέντρο!
18/11/2022

Α. Για τον Απολογισμό της πλειοψηφίας του Δ.Σ.
2016 – 2022: 6 χρόνια πλειοψηφίας ΚΙΣΥΕΤ – ΑΔΗΠ! Έξι χαμένα χρόνια! Οι μεγαλόστομες και αμετροεπείς
επαγγελίες για πλήρη δήθεν αποκατάσταση των συντάξεων, μεταλλάχτηκαν σε διεκδίκηση τήρησης του (μνημονιακού) νόμου (!) για όσ@ς συνταξιοδοτούνται μετά την 12.5.2016 και εντάσσονται στον κύριο φορέα, αίτημα
που οδηγεί στη μη τήρηση του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για τον υπολογισμό της σύνταξης στους υπόλοιπους,
χωρίς το αίτημα κατάργησης του αυθαίρετου διαχωρισμού! [βλέπε εδώ!]
Στα έξι χρόνια της “νέας πορείας του ΣΣΕΜ”, όπως την αποκάλεσαν οι ίδιοι, τα νέα στοιχεία που διαπιστώσαμε
ήταν ο διχασμός των συναδέλφων, η παραπληροφόρηση, η συκοφαντία, η αδιαφάνεια, οι αποκλεισμοί και
οι διαγραφές, την ίδια ακριβώς στιγμή που επικαλούνται την ενότητα!
▶	Για 1η φορά το προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΣΕΜ ήλθε σε άμεση αντιπαράθεση και ρήξη με συλλογικές οργανώσεις (ομοσπονδίες και σωματεία), εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων των αντίστοιχων διοικήσεων!
▶	Για 1η φορά το προεδρείο του ΣΣΕΜ παραβιάζει αυθαίρετα και συστηματικά καταστατικές διατάξεις με
εισηγήσεις και αποφάσεις εκτός ημερήσιας διάταξης, άρνηση εφαρμογής καταστατικών υποχρεώσεων και
οικονομική στήριξη της παραταξιακής ομάδας ΚΙΣΥΕΤ στο ΣΥΝΠΕ, με συνδρομές των μελών του ΣΣΕΜ!
▶	Για 1η φορά απαξιώνεται / δεν αναγνωρίζεται / παραμερίζεται αυθαίρετα ο ρόλος των παρατάξεων,
απαξιώνονται διαβούλευση και διάλογος και παραβιάζονται στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας!
▶	Για 1η φορά η αναποτελεσματική και πελατειακή οικονομική διαχείριση, αγγίζοντας δυσθεώρητα ύψη για
σωματείο συνταξιούχων, χρησιμοποιείται για την πάση θυσία επιβολή των απόψεων και την αναπαραγωγή
του προεδρείου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη της μειοψηφίας, η οποία στερείται συστηματικά
ουσιαστικής ενημέρωσης, αν και είναι συνυπεύθυνη για τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ.!
▶	Για 1η φορά στη σύγχρονη ιστορία του ΣΣΕΜ, διαγράφηκαν (δις) συνάδελφοι λόγω διαφορετικής
άποψης! Με τη “νέα πορεία του ΣΣΕΜ”, που ταυτίστηκε με τη νεοφιλελεύθερη λογική TINA (There Is Not
Alternative – Δεν Υπάρχει Εναλλακτική!), περάσαμε από το Σύλλογο των μελών στο σύλλογο των πιστών!
Διαφωνία και διαφορετική άποψη αποτελούν εχθρική συμπεριφορά που τιμωρείται με διαγραφή!
Μόνο η ομοφωνία είναι αποδεκτή από το προεδρείο, ως αποδοχή της άποψης της πλειοψηφίας! Πλειοψηφία
γι’ αυτούς σημαίνει μονόλογος, απουσία διαλόγου και διαβούλευσης! Πως λέμε δημοκρατία; Καμία σχέση!
▶	Για 1η φορά, στη “νέα πορεία του ΣΣΕΜ”, διώχθηκαν δικαστικά, εκδικητικά και εξοντωτικά, μέλη του Συλλόγου,
με το λογαριασμό πληρωμένο από τις συνδρομές μας, από ένα εκδικητικό προεδρείο, που κάνει χρήση των
πόρων του ΣΣΕΜ για να τακτοποιήσει προσωπικές διαφορές των μελών του και να εξοντώσει οικονομικά
τους “αντιπάλους” του, εξωθώντας τους σε δυσβάστακτα δικαστικά έξοδα! Εξάλλου, και με την αδιαφανή

(αγνοούνται το δικόγραφο και η δικαστική απόφαση), ιδιοτελή και αμιγώς παραταξιακή Αγωγή κατά της Alpha
Bank, με χρήματα του ΣΣΕΜ, “διεκδίκησαν” προσωπικές (ανά ενάγοντα) αποζημιώσεις και όχι τη διασφάλιση
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, υπονομεύοντας έτσι την ενίσχυση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο
εντάχθηκαν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ και μεταφέρθηκε το κόστος ιδιωτικοποίησης της
Εμπορικής, από την υποεκτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεών της!
	Η “νέα πορεία” των ΚΙΣΥΕΤ - ΑΔΗΠ, συνδυασμός συντηρητισμού, αυθαιρεσίας και αυταρχισμού, υποβάθμισε
τα συλλογικά αιτήματα, υποκαθιστώντας τη διεκδίκηση των συλλογικών αιτημάτων με την πελατειακή αμφιλεγόμενη εξυπηρέτηση μεμονωμένων ή/και ομάδων συναδέλφων, όπως μας εκμυστηρεύτηκε προσφάτως ο κ.
Δερμενάκης! Επιδόθηκαν συστηματικά σε ανελέητο μπαράζ πελατειακών εξυπηρετήσεων, με τους πόρους του
ΣΣΕΜ, για να διατηρήσουν τις καρέκλες τους, παραβλέποντας έτσι ότι σκοπός του ΣΣΕΜ είναι η διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση των συλλογικών συμφερόντων των μελών του!
►	
Με τη συμπεριφορά τους αυτή, δεν παραβιάζουν αλήθεια τον καταστατικό σκοπό του Συλλόγου;
	
Η “νέα πορεία του ΣΣΕΜ”, προσηλωμένη στην πολιτική των δημοσίων σχέσεων με το Υπουργείο Εργασίας,
δεν εναντιώθηκε και επιπλέον ξέχασε, για να το θέσουμε ήπια, να διαφοροποιηθεί από τη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική, σχετικά με την κατάργηση της 13ης σύνταξης, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους να στηρίζει κύριες
και επικουρικές συντάξεις και τη μη χορήγηση των αναδρομικών 11μήνου σε όλους, ασχέτως αν προχώρησαν
ή όχι σε ένδικα μέσα, γεγονός που αναδεικνύει και τον πελατειακό χαρακτήρα των μαζικών αγωγών για τις
περικοπές!
	Επιπλέον, το προεδρείο ταυτίστηκε απόλυτα και με την κυβερνητική επιδίωξη να χειραγωγήσει το συνδικαλιστικό κίνημα / κίνημα συνταξιούχων, υποκαθιστώντας τη φυσική συμμετοχή των μελών τους στις συλλογικές
λειτουργίες, με όχημα τα σύγχρονα εργαλεία επιτήρησης, όπως η απομακρυσμένη συμμετοχή και η ψηφιακή
κάλπη, επιχειρώντας να μεταλλάξει το ΣΣΕΜ σε σωματείο του διαδικτύου!
	Άλλωστε, ΚΙΣΥΕΤ – ΑΔΗΠ υπήρξαν “πρωτοπόροι” στην προώθηση των μεθόδων επιτήρησης και χειραγώγησης
στο χώρο μας, με την αυθαίρετη, αντικαταστατική και αυταρχική διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού,
που ακόμη να κατατεθεί για έγκριση, 1 ½ χρόνο μετά, αν και σπαταλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες €υρώ,
στο πλαίσιο προφανώς της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης του προεδρείου της “νέας πορείας του ΣΣΕΜ”!
► Η ψηφιακή τεχνολογία όμως, δεν είναι ουδέτερη! Δεν υποκαθιστά μόνο θέσεις εργασίας!
	Απαξιώνει και υπονομεύει επιπλέον τη φυσική συμμετοχή και τη συλλογική δράση, καθιστώντας τους ενεργούς
πολίτες / εργαζόμενους / συνταξιούχους, σε παθητικούς δέκτες εντολών των φωτισμένων και άριστων δήθεν
ηγεσιών, υπηρετώντας ουσιαστικά μικροπολιτικά - συντεχνιακά συμφέροντα και σκοπιμότητες!
Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,
►	Η παραβίαση του Καταστατικού του ΣΣΕΜ, για ισότιμες εκλογικές δαπάνες σε όλες τις παρατάξεις για την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία των αρχαιρεσιών και για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου, είναι άκρως ενδεικτική της ακραία μεροληπτικής πρακτικής του προεδρείου!
►	
Η μη αντιπροσωπευτική σύνθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με πρόεδρο τον άνθρωπο που βεβαίωσε, χωρίς καμία απόδειξη, ότι στην Καταστατική Γ.Σ. 31.3.2021 συμμετείχαν 4.885 μέλη και μέλος της γνωστό
τρολ του διαδικτύου, δεν εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας! Ούτε βεβαίως η ψηφιακή κάλπη διασφαλίζει
το αδιάβλητο της διαδικασίας, την ταυτοπροσωπία και τη μυστικότητα της ψήφου! Η ακύρωση της ψηφιακής
ψήφου σε περίπτωση διπλοψηφίας, δείχνει το βαθμό (μη) μυστικότητας της ψηφιακής ψήφου!
►	
Σε κάθε περίπτωση, οι ψηφιακές διαδικασίες οφείλουν να αποτελούν συμπληρωματικό μέσο για τη
διεύρυνση και όχι για την υποκατάσταση της φυσικής συμμετοχής, για όσες και όσους δεν έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία!

Β. Να ανατρέψουμε τις μνημονιακές ρυθμίσεις!
Σε μία περίοδο βίαιης ενοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος, μνημονιακής υιοθέτησης του διανεμητικού
συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και ολοκληρωτικής ένταξης των επιμέρους
ασφαλιστικών ταμείων σε έναν υδροκέφαλο ενιαίο δημόσιο φορέα (e-ΕΦΚΑ - ν.4670/2020), βίαιης ανατροπής
των ώριμων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, η ενότητα του κινήματος συνταξιούχων και η άμεση συνεργασία του με το συνδικαλιστικό κίνημα, γίνεται επιτακτικότερη
από κάθε άλλη φορά!
Αυτήν ακριβώς την περίοδο, το προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΣΕΜ, διεκδικεί υποτίθεται τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, με προτάσεις υιοθέτησης μνημονιακών ρυθμίσεων και κατάργησης των ρυθμίσεων του Καταστατικού
ΤΕΑΠΕΤΕ, ενώ αντιθετα, οι διεκδικήσεις του κινήματος συνταξιούχων, αλλά και οι επιμέρους διεκδικήσεις μας,
οφείλουν:
► Να δημιουργούν νέες προοπτικές και συμμαχίες!
► Να διευρύνουν τα αιτήματα για να συμπεριλάβουν το σύνολο των συνταξιούχων!
► Να ενισχύουν το αγωνιστικό μέτωπο και όχι να οδηγούν στην απομόνωσή μας!
► Α
 γωνιζόμαστε για την ενότητα του κινήματος συνταξιούχων, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική
προοπτική διασφάλισης και ενίσχυσης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων!
Βασικοί στόχοι του κινήματος συνταξιούχων οφείλουν να είναι: αφενός, η κατάργηση των μνημονιακών
νεοφιλελεύθερων ρυθμίσεων που μετάλλαξαν το χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου, η δημιουργία ενιαίου, καθολικού, δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καθορισμένων παροχών! Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται αιτήματα για την:
● Κ
 ατάργηση των ρυμίσεων που νομιμοποίησαν τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές για τη
διαμόρφωση των συντάξιμων αποδοχών!
● Κατάργηση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση!
● Ε
 πέκταση της προσαύξησης της επικουρικής για αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και στους συνταξιοδοτηθέντες πριν την 12/05/2016 (άρθρο 30 ν.4387/2016)
●	Σταδιακή αύξηση & αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης (άρθρο 24 ν.4670/2020 και Φ80020/
οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016)! - Στήριξη των χαμηλών συντάξεων! - Αποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της ανταποδοτικότητας, που ανέτρεψαν οι μνημονιακές περικοπές, γεγονός που επιβεβαιώνει η ΟλΣτΕ 1891/2019!
● Επαναφορά κατώτατων ορίων - Διασφάλιση συντάξεων αξιοπρεπούς διαβίωσης!
● Κατάργηση του αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης (παρ.2 άρθ.42 ν.4052/12, όπως ισχύει)!
●	
Στήριξη του κράτους σε κύριες & επικουρικές συντάξεις! - Εφαρμογή των αποφάσεων ΟλΣτΕ!

Διεκδικούμε:
►	
Ίδιες συντάξεις για ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης (εισφορές – έτη ασφάλισης – όρια ηλικίας) για όλους
ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους! - Διασφάλιση των ώριμων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, λόγω των προγενέστερων ανόμοιων συνθηκών ασφάλισης!
►	
Άμεση επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, σε όσ@ς κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές!
►	
Χορήγηση αναδρομικών 11μήνου για επικουρικές, δώρα και επίδομα αδείας σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα εάν κατέθεσαν αγωγές ή όχι!
► Ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς - Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους!
► Κατάργηση του Τ.Ε.Κ.Α. και της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης!
► Κωδικοποίηση της ασφαλιστικής (και όχι μόνο) νομοθεσίας!
► Αναλυτική πληροφόρηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των προσυνταξιούχων!

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ε.Α.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2022
01. ΒΟΥΖΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

19. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

02. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ

03. ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

21. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

04. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

22. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

05. ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΑΠΦΩ

06. ΚΕΧΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

24. ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

07. ΚΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25. ΣΚΡΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

08. ΚΟΝΤΟΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26. ΣΟΥΛΕΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ

09. ΚΟΡΔΟΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

27. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΛΑ)

10. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

28. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11. ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΛΑΝΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΠΕΠΗ)

29. ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ (ΦΡΕΝΤΥ)
30. ΤΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

31. ΤΟΜΑΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΛΕΝ)

15. ΜΗΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

32. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

16. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

33. ΤΣΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

34.	ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

18. ΜΠΕΒΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές του ΣΣΕΜ στις 7.12.2022!

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ Ε.Α.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ δια ζώσης!
Ψηφίζουμε με τη φυσική μας παρουσία στα εκλογικά κέντρα!
Για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας!
Για να διασφαλίσουμε την ταυτοπροσωπία και τη μυστικότητα της ψήφου!
Ψηφίζουμε ψηφιακά ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχουμε πρόσβαση
σε εκλογικό κέντρο!

