
Συνεχίζουμε
Όλοι Ενωμένοι στον Αγώνα

για την Υπεράσπιση των Συντάξεών μας 

για το Δικαίωμά μας σε Αξιοπρεπή Ζωή
Αγαπητοί συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Το 2016 οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας πραγματοποιήσαμε τη μεγάλη ανατροπή. 

Κεντρικό σημείο για αυτή την συνδικαλιστική ανάταση, και την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου 
προς την ακομμάτιστη  Ενωτική παράταξη, την ΚΙΣΥΕΤ, ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ανοιχτή προς 
όλους συγκρότησή της, οι τεκμηριωμένες θέσεις της, η αποτελεσματικότητά της, η επίμονη αγωνιστική 
διεκδίκηση των δίκαιων συνταξιοδοτικών αιτημάτων μας, με συνέπεια ο Σύλλογός μας να αποτελεί 
παράδειγμα/υπόδειγμα για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Με τις θέσεις και απόψεις μας, κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη δίκαιη αγανάκτηση 
των μελών συλλόγου, τόσο για την «κατακρεούργηση» των συντάξεών μας, όσο και για την «μακαρι-
ότητα» της προηγούμενης διοίκησης με την ευθύνη/συνεργασία όλων των κομματικών παρατάξεων.

Στη νέα περίοδο που ξεκίνησε από το Δεκέμβρη 2016, μετά την ανάδειξη της ΚΙΣΥΕΤ σε πρώτη δύ-
ναμη με 1.067 ψήφους και ποσοστό 43%, με 4 από τις 9 έδρες, το ΔΣ του ΣΣΕΜ, με τις τεκμηριωμένες 
προτάσεις της ΚΙΣΥΕΤ, προχώρησε μια σειρά σημαντικών κινήσεων για να αντιμετωπίσουμε την οδυ-
νηρή κατάσταση που βρισκόμαστε, τόσο όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά θέματα και την γενικότερη 
οικονομική μας κατάσταση, όσο και τη λειτουργία του Συλλόγου μας.

Θα σημειώσουμε απλά ότι ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας που έκανε μαζική κινητοποίηση με 
2.000 κόσμο τα τελευταία χρόνια (μετά το 2015), ήταν ο Σύλλογός μας με τις πρόσφατες τρεις κινητο-
ποιήσεις του τον παρελθόντα Μάιο και Ιούνιο. 

Αυτές οι κινητοποιήσεις δείχνουν την ΕΝΟΤΗΤΑ στη δράση στο χώρο της Εμπορικής μετά από πολ-
λές δεκαετίες. Η ενότητα που έχει επιτευχθεί στο Σύλλογο είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των συ-
ναδέλφων στη σημερινή Διοίκηση του Συλλόγου, με καθοριστικό το ρόλο της ΚΙΣΥΕΤ. 

Ε κ λ ο γ ι κ ή  Δ ι α κ ή ρ υ ξ η 
Νοέμβριος 2019



Οι τεκμηριωμένες απόψεις του Συλλόγου μας, που επίσης είναι προϊόν μελέτης και επεξεργασίας της 
Κίνησής μας, αποτελούν τα εχέγγυα για την συνέχιση των διεκδικήσεών μας μέχρι την τελική μας δικαί-
ωση. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογηθεί εξελίξεις που αναφέρουμε σε συντομία.

  Πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση, με θετικές εκτιμήσεις, με τον Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη 
με θέμα την επικουρική ΤΕΑΠΕΤΕ για την αδικία σε σχέση με τις εισφορές μας και τον τρόπο επανυ-
πολογισμού των συντάξεών μας. 

  Επικείμενη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση για 
τις συντάξεις ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικό και συμπληρωματική επικουρική ΕΤΑΤ) με βάση την ανα-
λογιστική μελέτη που πραγματοποιήσαμε και την σχετική εκδήλωση για την παρουσίασή της στην 
Παλαιά Βουλή.

  Η Ομάδα Δανείων συνεχίζει να παρέχει τεχνική βοήθεια στους συναδέλφους για τις πάσης φύσεως 
οφειλές τους. Ήδη η Ομάδα έχει ανταποκριθεί σε 400 περίπου αιτήματα συναδέλφων, ενώ καθη-
μερινά έρχονται νέα. Επίσης προχωρούν οι συμμετοχές συναδέλφων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
υγείας που επέλεξε ο Σύλλογος.

  Στις 02/12/2019 μετά από δυο αναβολές, εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ), η 
ειδική προσφυγή του Συλλόγου μας για το ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ σε σχέση με το νόμο 4387/2016 ή «νόμο  
Κατρούγκαλου». 

  Στις 24/03/2020 (έπειτα από αναβολή στις 13/11/2019), εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό η αγωγή 
κατά της Alpha bank για τη διεκδίκηση του υπόλοιπου ποσού της σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ  που πε-
ρικόπηκε, λόγω της αναγκαστικής ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας τα πορίσματα της 
Αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. Ο Σύλλογος, δυο χρόνια μετά την εκπόνηση της ανα-
λογιστικής μελέτης, κατάφερε να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δικαστική μάχη 
κατά της Τράπεζας (πιλοτική αγωγή), διεκδικώντας τις ζημιές που έχει υποστεί ο καθένας μας από 
την μετάβαση στο ΕΦΚΑ. 

 Έχουμε πιθανότητες/ελπίδες; Ναι εφόσον αγωνιστούμε μέχρι τέλους για αυτό. 

  Πως; Με μεθοδευμένες κινήσεις νομικά, με επιστημονική τεκμηρίωση επιχειρημάτων και μαζική 
κινητοποίηση όλων μας για συνδικαλιστική και πολιτική πίεση. Παράλληλα οφείλουμε να δείξουμε 
μηδενική ανοχή σε αυτούς που «πάλεψαν» με κάθε μέσο:

 α)  Να μην πραγματοποιηθεί η αναλογιστική μελέτη. Οι κομματικές παρατάξεις με διάφορες μεθο-
δεύσεις καθυστέρησαν ή/και υπονόμευσαν την πρώτη φάση της αναλογιστικής μελέτης με τη 
συλλογή των απογραφικών μας. 

 β)  Να μην προσφύγει ο σύλλογος αυτόνομα κατά των περικοπών στις συντάξεις του ΕΤΑΤ, με τον 
επανυπολογισμό του άρθρου 73Α. Να μην προσφύγει δηλαδή κατά της μεταφοράς των 100 εκ 
ευρώ το χρόνο σε όλους τους ασφαλισμένους της χώρας με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών 
μας κατά 50%.

  Από το Φλεβάρη 2020 ξεκινούν οι δίκες για τις ομαδικές αγωγές των περίπου 5.000 συναδέλφων 
για τις μνημονιακές περικοπές, που γίνονται «υπό την ομπρέλα» του Συλλόγου. 

  Έχουν αναδιοργανωθεί και λειτουργούν με νέο διαφανή τρόπο, συλλογικότητα και αποτελεσματι-
κότητα οι δραστηριότητες του Συλλόγου. Η κατασπατάληση των συνδρομών σε περιοδείες-εκδρο-
μές καλοπέρασης και αμοιβές μελών ΔΣ πέρασε ανεπιστρεπτί. Οι συνάδελφοι και τα μέλη του ΔΣ 
προσφέρουν εθελοντικά και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο για το κοινό καλό. Όλη η 
οικονομική διαχείριση γίνεται σε όφελος των συναδέλφων, με πολυπληθείς εκδηλώσεις και ομαδι-
κές αγωγές συναδέλφων για την επιστροφή μέρους από τις κατακρεουργημένες συντάξεις μας.

Ενώ στην περίοδο 2017-2019 υπάρχει «οργασμός» δραστηριοτήτων από το Σύλλογο, με μαζική συμ-



μετοχή των συναδέλφων, όλες οι κομματικές παρατάξεις ήταν παντελώς απούσες. Απείχαν όχι μόνο 
από τις δραστηριότητες του Συλλόγου αλλά και από τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Από τις όποιες τοποθετή-
σεις τους, τις ανακοινώσεις τους και διάφορα δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει 
ότι έχουν συμπτήξει μέτωπο με στόχο την επαναφορά του Συλλόγου στην προηγούμενη κατάσταση. 

Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο Σύλλογό μας είναι εμφανείς, φέρνουν αποτελέσματα και αυτό 
το αναγνωρίζουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους με ποικίλους τρόπους 
όπως με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, σε διάφορες επιτροπές, στις κινητοποιήσεις, 
στην προετοιμασία των πάσης φύσεως δράσεων του Συλλόγου κλπ. 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Όλες οι κομματικές παρατάξεις, ΔΑΚ (Βογιατζάκης, Μπεκιάρης, Γεωργάς), ΔΗΣΥΕ (Χασαπόπουλος, 
Χαριτόπουλος), ΕΑΣ (Ξανθόπουλος) και ΕΣΑΚ (Ρήγας), στις αρχές Οκτωβρίου 2016, ψήφισαν και απέρ-
ριψαν την πρόταση των δυο διοικητικών συμβούλων της ΚΙΣΥΕΤ για αυτόνομη προσφυγή του ΣΣΕΜ 
κατά της ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ με τον γνωστό επανυπολογισμό των συντάξεων με το άρθρο 73 
Α του «ν. Κατρούγκαλου» με συντελεστή 0,93 έναντι του 1,65714 του καταστατικού. Από τότε σηκώθηκε 
ο κουρνιαχτός. Σκοπός να κρύψουν την μεγάλη απάτη σε βάρος όλων των ασφαλισμένων της χώρας 
και σε όφελος της Τράπεζας. Όλοι λειτουργούν συντονισμένα στην επιτυχία του σκοπού να κρυφτεί η 
τράπεζα από τις υποχρεώσεις της, έναντι ημών.

Οι κομματικοί συνδικαλιστές της ΔΑΚ λένε ότι «θα διαπραγματευτούμε  καλύτερα με την Τράπεζα 
ΜΑΣ». Όμως το πρόσφατο παρελθόν έδειξε ότι δεν διαπραγματεύονταν τα θέματα που μας απασχο-
λούσαν αλλά την κατάληψη θέσεων, για τους ίδιους και το στενό περιβάλλον τους, στην Εμπορική Τρά-
πεζα. Η περίφημη τοποθέτηση ενεργού συνδικαλιστή σε θέση ΑΓΕΔ συνεχίζει μετά από χρόνια να «βγά-
ζει μάτια» για το τι ακριβώς διαπραγματεύονται, ο οποίος παρά την διαγραφή του με απόφαση της ΓΣ 
από το Σύλλογο, είναι ο «αρχηγός» της σημερινής ΔΑΚ. 

Επίσης να μην λησμονούμε και την στάση/θέση της ΟΤΟΕ του κ. Κούκου. Οι κύριοι Κωνσταντινόπου-
λος/Γκιάτης αποδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ. Χωρίς αναλογιστική με-
λέτη για να εξαφανιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας. Άλλωστε, ήταν η συνέχεια του σχεδίου της 
προηγούμενης χρονιάς που προσπάθησαν οι ίδιοι με την κα Βογιατζοπούλου μπροστά, να περάσουν 
μέσω της περιβόητης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, την 30η Απριλίου 2015, που τότε 
αποκρούστηκε από μια ομάδα συναδέλφων μας η οποία αργότερα ονομάστηκε ΚΙΣΥΕΤ. 

Όμως οι Εμπορικάριοι συνταξιούχοι απέδειξαν με τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2016 ότι δεν «αστειεύο-
νται» και άλλαξαν Διοίκηση στο ΣΣΕΜ. Εμπιστεύθηκαν την νέα ομάδα που μπήκε με άλλους όρους στο 
Σύλλογο. Και ως Ομάδα συνάδελφοι, εμείς της ΚΙΣΥΕΤ, δεν σας προδώσαμε όπως όλοι οι προηγούμενοι. 
Εφαρμόσαμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά και σήμερα έχουμε ένα ξεκάθαρο, μεθοδευμένο πλαίσιο 
διεκδικήσεων για όλους με τεκμηρίωση για όλα όσα λέμε. 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 θα γίνουν οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της 
περιόδου 12/2019-11/2022. 

Στις εκλογές αυτές συμμετέχουμε ως ΚΙΣΥΕΤ, με τη φιλοδοξία η Κίνησή μας να αναδειχθεί απόλυτη 
πλειοψηφία στο ΔΣ με σκοπό να συνεχιστεί η δημιουργική και διαφανής δράση του Συλλόγου σε όφε-
λος όλων μας.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ)
4 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
6 ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
7 ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
9 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΡΟΥΛΗΣ) 
12 ΠΙΛΑΤΟΥ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
13 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)
18 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 ΓΚΙΩΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
3 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
4 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
6 ΣΚΑΜΝΑΚΗ (ΣΕΪΜΕΝΗ) ΑΝΝΑ

ΤΕΑΠΕΤΕ
1 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΑ)
3 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
4 ΖΕΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
6 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ)
7 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
8 ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΙΣ)
9 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13 ΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΦΥΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΖΕΛΑ)
16 ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17 ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Ανταποκριθήκατε με ενθουσι-
ασμό και ειλικρίνεια στην πρό-
σκληση να στελεχώσετε το ψη-
φοδέλτιο Νίκης της ΚΙΣΥΕΤ. 

Με την παρούσα απευθύνουμε 
πρόσκληση σε όλους να στηρίξε-
τε την ΚΙΣΥΕΤ και στην κάλπη στις 
9/12/2019.  

Σας καλούμε, μετά τη Νίκη – 

Εντολή που εσείς θα δώσετε στην 

ΚΙΣΥΕΤ, να συνεχίσουμε όλοι μαζί 

να στεκόμαστε στην πρώτη γραμ-

μή της υπεράσπισης των δίκαιων 

αιτημάτων μας αλλά και της τεκ-

μηρίωσης και ανάλυσης των θε-

μάτων μας για να έχουμε την ανα-

γκαία αποτελεσματικότητα. 


