


Αγαπητοί συνάδελφοι,Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σάς καλωσορίζουµε και φέτος ως Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. Σάς καλωσορίζουµε και φέτος ως Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. 
του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού και του Τα-του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού και του Τα-
µείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας συγχρόνως την ανά-µείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας συγχρόνως την ανά-
γκη να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία και τη γκη να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία και τη 
συµµετοχή σας σε αυτή. συµµετοχή σας σε αυτή. 
Το έτος που παρήλθε έβριθε πολυεπίπεδων και ποικί-Το έτος που παρήλθε έβριθε πολυεπίπεδων και ποικί-
λων εξελίξεων σε θέµατα ευρέος φάσµατος, από ζητή-λων εξελίξεων σε θέµατα ευρέος φάσµατος, από ζητή-

µατα – προβλήµατα καθηµερινότητας µέχρι τα λεγόµενα µατα – προβλήµατα καθηµερινότητας µέχρι τα λεγόµενα 
θέµατα «ατζέντας» της Τράπεζας. θέµατα «ατζέντας» της Τράπεζας. 

Ο διεκδικητικός συνδικαλιστικός µας αγώνας δικαιώθηκε πλει-Ο διεκδικητικός συνδικαλιστικός µας αγώνας δικαιώθηκε πλει-
στάκις και αυτό το µαρτυρούν οι ταχείς και προσήκουσες λύσεις που στάκις και αυτό το µαρτυρούν οι ταχείς και προσήκουσες λύσεις που 

δόθηκαν σε µία σειρά ζητουµένων – αιτηµάτων. δόθηκαν σε µία σειρά ζητουµένων – αιτηµάτων. 
Ωστόσο ο δρόµος προς την πλήρη δικαίωση είναι µακρύς και δύσκολος, κάθε Ωστόσο ο δρόµος προς την πλήρη δικαίωση είναι µακρύς και δύσκολος, κάθε 
άλλο παρά µε ροδοπέταλα δεν είναι στρωµένος. άλλο παρά µε ροδοπέταλα δεν είναι στρωµένος. 
Εµείς, αταλάντευτα, µένοντας πιστοί στις αξίες και τις αρχές µας, όχι στα λόγια Εµείς, αταλάντευτα, µένοντας πιστοί στις αξίες και τις αρχές µας, όχι στα λόγια 
αλλά στις πράξεις, συνεχίζουµε µε ολοένα και µεγαλύτερη δυναµική τον αγώ-αλλά στις πράξεις, συνεχίζουµε µε ολοένα και µεγαλύτερη δυναµική τον αγώ-
να µας, ώστε ο εργαζόµενος – συνάδελφος να εργάζεται σε ένα καθόλα υγιές να µας, ώστε ο εργαζόµενος – συνάδελφος να εργάζεται σε ένα καθόλα υγιές 
περιβάλλον.περιβάλλον.
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Το φλέγον ζήτηµα του ασφαλιστικού πλέον έχει ει-ο φλέγον ζήτηµα του ασφαλιστικού πλέον έχει ει-
σέλθει σε µια νέα «εποχή», εκείνη της αµφισβήτησης σέλθει σε µια νέα «εποχή», εκείνη της αµφισβήτησης 

ακόµη και των κεκτηµένων µας, υπό το πρίσµα της διε-ακόµη και των κεκτηµένων µας, υπό το πρίσµα της διε-
θνούς και εθνικής κρίσης. Εµείς ατσαλωνόµαστε από τις θνούς και εθνικής κρίσης. Εµείς ατσαλωνόµαστε από τις 
δύσκολες συνθήκες αυτές και πρόκειται να στηρίξουµε τα δύσκολες συνθήκες αυτές και πρόκειται να στηρίξουµε τα 
αιτήµατα και τις διεκδικήσεις µας µε µεγαλύτερη ένταση, αιτήµατα και τις διεκδικήσεις µας µε µεγαλύτερη ένταση, 
όντας στο πλευρό της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ στο σκληρό αγώ-όντας στο πλευρό της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ στο σκληρό αγώ-
να τους και συνδράµοντας στις προσπάθειές τους που να τους και συνδράµοντας στις προσπάθειές τους που 
υλοποιούνται και µέσω κινητοποιήσεων και δικαστικών υλοποιούνται και µέσω κινητοποιήσεων και δικαστικών 
αγώνων.αγώνων.

Το άτυπο πρόγραµµα της εθελουσίας εξόδου ο άτυπο πρόγραµµα της εθελουσίας εξόδου 
που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια, που που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια, που 

µάλιστα ως φαινόµενο έχει «εντατικοποιηθεί» µετά µάλιστα ως φαινόµενο έχει «εντατικοποιηθεί» µετά 
την εγκόλπωση της Εµπορικής στον Όµιλο της την εγκόλπωση της Εµπορικής στον Όµιλο της 
Credit Agricole, συνιστά αναµφισβήτητα εστία προ-Credit Agricole, συνιστά αναµφισβήτητα εστία προ-
βληµάτων, που αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι βληµάτων, που αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι 
εργαζόµενοι του δικτύου. Τα προβλήµατα αυτά συ-εργαζόµενοι του δικτύου. Τα προβλήµατα αυτά συ-
νίστανται στην καταστρατήγηση του ωραρίου, την νίστανται στην καταστρατήγηση του ωραρίου, την 
εντατικοποίηση της εργασίας, τις αναπληρώσεις εντατικοποίηση της εργασίας, τις αναπληρώσεις 
και τη µη πληρωµή των υπερωριών.  Απόρροια των ως άνω είναι η κατάφωρη και αναµ-και τη µη πληρωµή των υπερωριών.  Απόρροια των ως άνω είναι η κατάφωρη και αναµ-
φισβήτητη καταπάτηση των συνδικαλιστικών κεκτηµένων µας επί δεκαετιών. Η Διοίκηση φισβήτητη καταπάτηση των συνδικαλιστικών κεκτηµένων µας επί δεκαετιών. Η Διοίκηση 
πρέπει να δώσει τις απαντήσεις της σχετικώς γιατί ο εργαζόµενος δε µπορεί να δώσει πρέπει να δώσει τις απαντήσεις της σχετικώς γιατί ο εργαζόµενος δε µπορεί να δώσει 
άλλη πίστωση χρόνου. άλλη πίστωση χρόνου. 
Ο χρόνος κυλά και όσο τα προβλήµατα δε λύνονται, λιµνάζουν και σαν τα στάσιµα Ο χρόνος κυλά και όσο τα προβλήµατα δε λύνονται, λιµνάζουν και σαν τα στάσιµα 

νερά προκαλούνται καινούριες εστίες µόλυνσης – προβληµάτων. Οι συνάδελφοι συνεχί-νερά προκαλούνται καινούριες εστίες µόλυνσης – προβληµάτων. Οι συνάδελφοι συνεχί-
ζουν να εργάζονται σε συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και αναξιοκρατίας και, υπό το ζουν να εργάζονται σε συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και αναξιοκρατίας και, υπό το 
πρίσµα της άσχηµης εξέλιξης του ασφαλιστικού, κυριεύονται εύλογα και δίκαια από µία πρίσµα της άσχηµης εξέλιξης του ασφαλιστικού, κυριεύονται εύλογα και δίκαια από µία 
και ολοένα αυξανόµενη και εντονότερη απογοήτευση και πικρία για το εργασιακό τους και ολοένα αυξανόµενη και εντονότερη απογοήτευση και πικρία για το εργασιακό τους 
περιβάλλον. Η Διοίκηση λοιπόν παίζει το παιχνίδι της διελκυστίνδας µε τους εργαζόµε-περιβάλλον. Η Διοίκηση λοιπόν παίζει το παιχνίδι της διελκυστίνδας µε τους εργαζόµε-
νους. Προειδοποιούµε όµως την Διοίκηση πως οι εργαζόµενοι δεν είναι διατεθειµένοι να νους. Προειδοποιούµε όµως την Διοίκηση πως οι εργαζόµενοι δεν είναι διατεθειµένοι να 
πέσουν στο έδαφος. Τουναντίον είναι διατεθειµένοι να µείνουν αταλάντευτοι στις δίκαιες πέσουν στο έδαφος. Τουναντίον είναι διατεθειµένοι να µείνουν αταλάντευτοι στις δίκαιες 
διεκδικήσεις τους και εάν η Διοίκηση συνεχίσει µε την ίδια φιλοσοφία και στάση, τότε ανα-διεκδικήσεις τους και εάν η Διοίκηση συνεχίσει µε την ίδια φιλοσοφία και στάση, τότε ανα-
πόφευκτα το σκοινί της διελκυστίνδας θα σπάσει µε τους εργαζόµενους είτε να προσφεύ-πόφευκτα το σκοινί της διελκυστίνδας θα σπάσει µε τους εργαζόµενους είτε να προσφεύ-
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γουν στη λύση της συνταξιοδότησης, µε την Τράπεζα να χάνει ικανά στελέχη, είτε ακόµη γουν στη λύση της συνταξιοδότησης, µε την Τράπεζα να χάνει ικανά στελέχη, είτε ακόµη 
χειρότερα να αξιοποιούνται από τους ανταγωνιστές.χειρότερα να αξιοποιούνται από τους ανταγωνιστές.
Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη την οργανωµένη επίθεση των τραπεζιτών που στρέφεται Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη την οργανωµένη επίθεση των τραπεζιτών που στρέφεται 

κατά των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, γίνεται αντιληπτή η αφόρητη πίε-κατά των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, γίνεται αντιληπτή η αφόρητη πίε-
ση που ασκείται στον τραπεζοϋπάλληλο, ο οποίος όχι µόνον δε βλέπει την έµπρακτη ανα-ση που ασκείται στον τραπεζοϋπάλληλο, ο οποίος όχι µόνον δε βλέπει την έµπρακτη ανα-
γνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει, αλλά βλέπει ορισµένους να προσπαθούν να γνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει, αλλά βλέπει ορισµένους να προσπαθούν να 
βάλουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων κεκτηµένα του συνδικαλιστικού κινήµατος βάλουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων κεκτηµένα του συνδικαλιστικού κινήµατος 
προς επαναδιαπραγµάτευση. Το πλέγµα των κινήσεων όµως αυτών ενέχει κινδύνους και προς επαναδιαπραγµάτευση. Το πλέγµα των κινήσεων όµως αυτών ενέχει κινδύνους και 
έχει πολυεπίπεδο αντίκτυπο, λαµβάνοντας πλέον διαστάσεις κοινωνικές … εθελουσία, έχει πολυεπίπεδο αντίκτυπο, λαµβάνοντας πλέον διαστάσεις κοινωνικές … εθελουσία, 
επιτόκια, µείωση θέσεων εργασίας και πουθενά η αναγνώριση και το συµφέρον του εργα-επιτόκια, µείωση θέσεων εργασίας και πουθενά η αναγνώριση και το συµφέρον του εργα-
ζόµενου. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι µας να τοποθετηθούµε επί των ζητηµάτων αυ-ζόµενου. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι µας να τοποθετηθούµε επί των ζητηµάτων αυ-
τών και να διεκδικήσουµε. Ο χρόνος έχει προ πολλού τελειώσει. Η εποχή ζητά εναγωνίως τών και να διεκδικήσουµε. Ο χρόνος έχει προ πολλού τελειώσει. Η εποχή ζητά εναγωνίως 
λύσεις, διαφορετικά η θάλασσα θα γίνει λίµνη και η λίµνη έλος.λύσεις, διαφορετικά η θάλασσα θα γίνει λίµνη και η λίµνη έλος.

 

Ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη το εν λόγω εργασιακό πε-διαίτερα αν λάβουµε υπόψη το εν λόγω εργασιακό πε-
ριβάλλον που χαρίζει απλόχερα πικρία, απογοήτευση ριβάλλον που χαρίζει απλόχερα πικρία, απογοήτευση 

αλλά και αγανάκτηση στους συναδέλφους, τότε µπορεί αλλά και αγανάκτηση στους συναδέλφους, τότε µπορεί 
να γίνει αντιληπτό πόσο αναγκαίο είναι τώρα παρά ποτέ να γίνει αντιληπτό πόσο αναγκαίο είναι τώρα παρά ποτέ 
να δοθούν κίνητρα στους εργαζόµενους – συναδέλφους. να δοθούν κίνητρα στους εργαζόµενους – συναδέλφους. 
Κίνητρα τα οποία είναι αναντίρρητα αρρήκτως συνδεδε-Κίνητρα τα οποία είναι αναντίρρητα αρρήκτως συνδεδε-
µένα µε µια δίκαιη, αξιοκρατική και διαφανή αξιολόγηση µένα µε µια δίκαιη, αξιοκρατική και διαφανή αξιολόγηση 
του προσωπικού και µόνο υπό τις συνθήκες αυτές είναι του προσωπικού και µόνο υπό τις συνθήκες αυτές είναι 
δυνατόν να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικό-δυνατόν να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικό-
τητα του συναδέλφου. Ως εκ τούτου θα πρέπει επιτέλους τητα του συναδέλφου. Ως εκ τούτου θα πρέπει επιτέλους 
να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµά µας για την αναβάθµι-να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµά µας για την αναβάθµι-
ση του κριτηρίου «γραµµατικές γνώσεις», κυρίως αν λά-ση του κριτηρίου «γραµµατικές γνώσεις», κυρίως αν λά-

βουµε υπόψη τον υψηλό συντελεστή που έχουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης. Προκειµένου βουµε υπόψη τον υψηλό συντελεστή που έχουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης. Προκειµένου 
να εισέλθει εκ νέου η Εµπορική Τράπεζα σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας, είναι αναγκαίο να εισέλθει εκ νέου η Εµπορική Τράπεζα σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας, είναι αναγκαίο 
να «κτίσει» µια έξυπνη πολιτική και η Διοίκηση να αντιληφθεί πως η καρδιά της Τράπεζας να «κτίσει» µια έξυπνη πολιτική και η Διοίκηση να αντιληφθεί πως η καρδιά της Τράπεζας 
κτυπά στους ρυθµούς – παλµούς των εργαζοµένων της. Είναι εποµένως αδήριτη η ανάγκη κτυπά στους ρυθµούς – παλµούς των εργαζοµένων της. Είναι εποµένως αδήριτη η ανάγκη 
για ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η ανάθεση στους πτυχιούχους συνα-για ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η ανάθεση στους πτυχιούχους συνα-
δέλφους καθήκοντα που τους αρµόζουν, άρα και η αξιοποίηση των γνώσεων και ιδιαίτε-δέλφους καθήκοντα που τους αρµόζουν, άρα και η αξιοποίηση των γνώσεων και ιδιαίτε-
ρων ικανοτήτων τους. ρων ικανοτήτων τους. 

Και στο ζήτηµα των προσλήψεων, η ολιγωρία αι στο ζήτηµα των προσλήψεων, η ολιγωρία 
και έλλειψη πρωτοβουλιών εκ µέρους της και έλλειψη πρωτοβουλιών εκ µέρους της 

Διοίκησης κυριαρχούν, αφήνοντας µη καλυφθέντα Διοίκησης κυριαρχούν, αφήνοντας µη καλυφθέντα 
κενά από τις προσλήψεις που ήδη έχουν ολοκλη-κενά από τις προσλήψεις που ήδη έχουν ολοκλη-
ρωθεί. Η Διοίκηση δεν έµεινε πιστή στις δεσµεύσεις ρωθεί. Η Διοίκηση δεν έµεινε πιστή στις δεσµεύσεις 
της για πρόσληψη στην Τράπεζα τέκνων συναδέλ-της για πρόσληψη στην Τράπεζα τέκνων συναδέλ-
φων µέσω διαγωνισµού καθώς και ολοκλήρωση φων µέσω διαγωνισµού καθώς και ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της πρόσληψης τέκνων πολυτέ-της διαδικασίας της πρόσληψης τέκνων πολυτέ-
κνων  συναδέλφων. κνων  συναδέλφων. 
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Η Τράπεζα διαθέτει στους κόλπους της αξιόλογα στε-Τράπεζα διαθέτει στους κόλπους της αξιόλογα στε-
λέχη µε ικανότητες και ουσιαστικά και τυπικά προ-λέχη µε ικανότητες και ουσιαστικά και τυπικά προ-

σόντα και παρά ταύτα η Διοίκηση προβαίνει σε αλίευση σόντα και παρά ταύτα η Διοίκηση προβαίνει σε αλίευση 
στελεχών από την αγορά, συντελώντας τόσο στην οικο-στελεχών από την αγορά, συντελώντας τόσο στην οικο-
νοµική επιβάρυνση της Τράπεζας όσο και στην απαξίωση νοµική επιβάρυνση της Τράπεζας όσο και στην απαξίωση 
των ανθρώπων που την στελεχώνουν. Τα αρνητικά αποτε-των ανθρώπων που την στελεχώνουν. Τα αρνητικά αποτε-
λέσµατα γνωστά … καταστρατήγηση της επετηρίδας και λέσµατα γνωστά … καταστρατήγηση της επετηρίδας και 
κυριαρχία ενός περιβάλλοντος ανασφάλειας και έλλειψης κυριαρχία ενός περιβάλλοντος ανασφάλειας και έλλειψης 
εµπιστοσύνης στους θεσµούς και τους µηχανισµούς της. εµπιστοσύνης στους θεσµούς και τους µηχανισµούς της. 

Το ζήτηµα του οργανογράµµατος, λόγω ο ζήτηµα του οργανογράµµατος, λόγω 
της ασύλληπτης ολιγωρίας εκ µέρους της ασύλληπτης ολιγωρίας εκ µέρους 

της Διοίκησης, έχει αναχθεί σε ένα θέµα ακαν-της Διοίκησης, έχει αναχθεί σε ένα θέµα ακαν-
θώδες. Παρά τις δεσµεύσεις της για την άµεση θώδες. Παρά τις δεσµεύσεις της για την άµεση 
προώθηση του θέµατος ώστε η ολοκλήρωση και προώθηση του θέµατος ώστε η ολοκλήρωση και 
η ανακοίνωση του Οργανογράµµατος να είναι η ανακοίνωση του Οργανογράµµατος να είναι 
ταχεία, η Διοίκηση έχει ανακοινώσει κάποια ταχεία, η Διοίκηση έχει ανακοινώσει κάποια 
αποσπασµατικά µόνο κοµµάτια και τίποτα πε-αποσπασµατικά µόνο κοµµάτια και τίποτα πε-
ρισσότερο. Τα έτη που έχουν παρέλθει από της ρισσότερο. Τα έτη που έχουν παρέλθει από της 
εντάξεως της Τράπεζας στον Όµιλο δεν δικαιο-εντάξεως της Τράπεζας στον Όµιλο δεν δικαιο-
λογούν επουδενί την καθυστέρηση αυτή, η οποία και ενισχύει το κλίµα ανασφάλειας που λογούν επουδενί την καθυστέρηση αυτή, η οποία και ενισχύει το κλίµα ανασφάλειας που 
έχει καλλιεργηθεί.έχει καλλιεργηθεί.

Η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση εκκινώντας από κάποια δειλά πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση εκκινώντας από κάποια δειλά 
βήµατα το 2007-2008 εξελίσσεται στις µέρες που διανύουµε, µε αποτέ-βήµατα το 2007-2008 εξελίσσεται στις µέρες που διανύουµε, µε αποτέ-

λεσµα να γίνεται πια λόγος για άλµατα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις. λεσµα να γίνεται πια λόγος για άλµατα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις. 
Η συνεπακόλουθη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας οδήγησε σε Η συνεπακόλουθη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας οδήγησε σε 

αύξηση της ανεργίας, µετατοπίζοντας το συσχετισµό δύναµης ακόµη περισσό-αύξηση της ανεργίας, µετατοπίζοντας το συσχετισµό δύναµης ακόµη περισσό-
τερο υπέρ του κεφαλαίου και εις βάρος του εργαζοµένου, επηρεάζοντας καίρια τερο υπέρ του κεφαλαίου και εις βάρος του εργαζοµένου, επηρεάζοντας καίρια 
τις εργασιακές σχέσεις. τις εργασιακές σχέσεις. 
Οι «ενοικιαζόµενοι» δεν είναι τα µόνα αλλά είναι σίγουρα τα πρώτα θύµατα Οι «ενοικιαζόµενοι» δεν είναι τα µόνα αλλά είναι σίγουρα τα πρώτα θύµατα 

της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. 
Ο εργοδότης επιλέγει πιο ευέλικτες µορφές εργασίας, κατακρεουργώντας Ο εργοδότης επιλέγει πιο ευέλικτες µορφές εργασίας, κατακρεουργώντας 

κάθε έννοια συνδικαλιστικού κεκτηµένου, προτιµώντας να µετακυλίσει τις κάθε έννοια συνδικαλιστικού κεκτηµένου, προτιµώντας να µετακυλίσει τις 
επιπτώσεις της κρίσης στον εργαζόµενο, λαµβάνοντας µέτρα άδικα που αντί-επιπτώσεις της κρίσης στον εργαζόµενο, λαµβάνοντας µέτρα άδικα που αντί-
κεινται στην εργατική νοµοθεσία.κεινται στην εργατική νοµοθεσία.
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Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών καθώς η Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών καθώς η 
επετηρίδα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παραβι-επετηρίδα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παραβι-
αστεί επανειληµµένα και προκλητικά.αστεί επανειληµµένα και προκλητικά.
Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά 
καθώς η Τράπεζα διαθέτει άξια και ικανά στε-καθώς η Τράπεζα διαθέτει άξια και ικανά στε-
λέχη.λέχη.
Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέ-Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέ-
κνων θανόντων συναδέλφων και πολυτέκνων.κνων θανόντων συναδέλφων και πολυτέκνων.
Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας 
για τους νεοπροσλαµβανόµενους.για τους νεοπροσλαµβανόµενους.
Έναρξη διαδικασίας προαγωγών µεγαλοβάθ-Έναρξη διαδικασίας προαγωγών µεγαλοβάθ-
µων του 2007.µων του 2007.
Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβο-Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβο-
λαίου.λαίου.
Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 
των αναγκών µε διαφανείς διαδικασίες.των αναγκών µε διαφανείς διαδικασίες.
Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή 
των υπερωριών.των υπερωριών.
Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από 
τον Οργανισµό και τις Σ.Σ.Ε.τον Οργανισµό και τις Σ.Σ.Ε.
Ολοκλήρωση του Οργανογράµµατος.Ολοκλήρωση του Οργανογράµµατος.
Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε 
άµεση καταβολή των αντίστοιχων επιδοµάτων άµεση καταβολή των αντίστοιχων επιδοµάτων 
και αντικατάστασή του µε εκείνο των µόνιµων και αντικατάστασή του µε εκείνο των µόνιµων 
τοποθετήσεων.τοποθετήσεων.
Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιει-Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιει-
νή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.νή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
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1. Καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη1. Καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη
Από το 1990 ως το Δεκέµβριο του 2002 o αρµόδιος φορέας για την καταβολή εφάπαξ παροχής Από το 1990 ως το Δεκέµβριο του 2002 o αρµόδιος φορέας για την καταβολή εφάπαξ παροχής 

στα συνταξιοδοτούµενα µέλη ήταν ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, ο οποίος και λειτουργούσε υπό το καθεστώς στα συνταξιοδοτούµενα µέλη ήταν ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, ο οποίος και λειτουργούσε υπό το καθεστώς 
της αυτοδιαχείρισης. Ακολούθως η διπολική δραστηριότητα της καταβολής της εφάπαξ παροχής της αυτοδιαχείρισης. Ακολούθως η διπολική δραστηριότητα της καταβολής της εφάπαξ παροχής 
στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µαζί µε την παροχή της νοσοκοµειακής περίθαλψης συγκεντρώθη-στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µαζί µε την παροχή της νοσοκοµειακής περίθαλψης συγκεντρώθη-
κε στο νοµικό πρόσωπο του Ταµείου. Από 01.01.2006 έως 31.12.2009 χορηγήθηκε στα συνταξιοδο-κε στο νοµικό πρόσωπο του Ταµείου. Από 01.01.2006 έως 31.12.2009 χορηγήθηκε στα συνταξιοδο-
τηµένα µέλη µας το ποσό των  891.003,45 €.τηµένα µέλη µας το ποσό των  891.003,45 €.

2. Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας για νοσοκοµειακή περίθαλψη2. Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας για νοσοκοµειακή περίθαλψη
Το εν λόγω πρόγραµµα λειτουργεί υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης από την 01.01.2002. Το εν λόγω πρόγραµµα λειτουργεί υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης από την 01.01.2002. 

Από 01.01.2006 έως 31.12.2009 χορηγήθηκε στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλ-Από 01.01.2006 έως 31.12.2009 χορηγήθηκε στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλ-
ψη ποσό που ανέρχεται στα 21.700,07 €.ψη ποσό που ανέρχεται στα 21.700,07 €.

Εκ των σηµαντικών δίκαιων αιτηµάτων του Συλλόγου µας, τη δικαίωση του οποίου ζητούµε µε Εκ των σηµαντικών δίκαιων αιτηµάτων του Συλλόγου µας, τη δικαίωση του οποίου ζητούµε µε 
τη µεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και ένταση, είναι η συµµετοχή του στα Υπηρεσιακά Συµβού-τη µεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και ένταση, είναι η συµµετοχή του στα Υπηρεσιακά Συµβού-
λια. Πιστεύουµε ακράδαντα πως δε συνάδει στις αρχές της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της λια. Πιστεύουµε ακράδαντα πως δε συνάδει στις αρχές της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας, αρχές από τις οποίες θα πρέπει να εµφορείται η Εµπορική Τράπεζα προκειµένου να αξιοκρατίας, αρχές από τις οποίες θα πρέπει να εµφορείται η Εµπορική Τράπεζα προκειµένου να 
επανεισέλθει σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας, ο αποκλεισµός από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια επανεισέλθει σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας, ο αποκλεισµός από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια 
µιας σηµαντικής κατηγορίας εργαζοµένων, των πτυχιούχων. Είµαστε υπέρµαχοι της εκπροσώ-µιας σηµαντικής κατηγορίας εργαζοµένων, των πτυχιούχων. Είµαστε υπέρµαχοι της εκπροσώ-
πησης στα Υπηρεσιακά συµβούλια όλων των εργαζοµένων, εκπροσώπηση που θα προέρχεται πησης στα Υπηρεσιακά συµβούλια όλων των εργαζοµένων, εκπροσώπηση που θα προέρχεται 
από όλη τη διαστρωµάτωση του ανθρώπινου δυναµικού. Η Διοίκηση, ωστόσο, γυρίζει την πλάτη από όλη τη διαστρωµάτωση του ανθρώπινου δυναµικού. Η Διοίκηση, ωστόσο, γυρίζει την πλάτη 
σε κάθε έννοια διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης όλων των εργαζοµένων της Τράπεζας, αναγκά-σε κάθε έννοια διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης όλων των εργαζοµένων της Τράπεζας, αναγκά-
ζοντάς µας να ακολουθήσουµε τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήµατός µας ζοντάς µας να ακολουθήσουµε τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήµατός µας 
αυτού. Ως εκ τούτου µονόδροµος για µας ήταν η σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου ενώ µέσα σε αυτού. Ως εκ τούτου µονόδροµος για µας ήταν η σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου ενώ µέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα θα προβούµε στην άσκηση αγωγής στρεφόµενοι κατά της Διοίκησης εύλογο χρονικό διάστηµα θα προβούµε στην άσκηση αγωγής στρεφόµενοι κατά της Διοίκησης 
για την παράνοµη και καταχρηστική απόφασή της να µην συµµετέχουµε στα υπηρεσιακά συµ-για την παράνοµη και καταχρηστική απόφασή της να µην συµµετέχουµε στα υπηρεσιακά συµ-
βούλια.βούλια.
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Επιπροσθέτως προβήκαµε σε εξώδικο διαµαρτυρία για την σκόπιµη, Επιπροσθέτως προβήκαµε σε εξώδικο διαµαρτυρία για την σκόπιµη, 
εκ µέρους της Διοίκησης, καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση τακτικής εκ µέρους της Διοίκησης, καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση τακτικής 
συνάντησης για την επίλυση διαφόρων θεµάτων, η οποία καθυστέρηση συνάντησης για την επίλυση διαφόρων θεµάτων, η οποία καθυστέρηση 
αντίκειται στην εργατική νοµοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω εξώδικης δια-αντίκειται στην εργατική νοµοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω εξώδικης δια-
µαρτυρίας, η Διοίκηση αναγκάστηκε να συµµορφωθεί.µαρτυρίας, η Διοίκηση αναγκάστηκε να συµµορφωθεί.
Η ανωτέρω όµως προκλητικότατα αρνητική στάση της Διοίκησης δε Η ανωτέρω όµως προκλητικότατα αρνητική στάση της Διοίκησης δε 

σταµάτησε εδώ. Το αίτηµα της απόσπασης του συναδέλφου Γραµµατέα σταµάτησε εδώ. Το αίτηµα της απόσπασης του συναδέλφου Γραµµατέα 
του Συλλόγου, κ. Σαµαρά, δεν ικανοποιήθηκε. Δε µας δόθηκε άλλη επι-του Συλλόγου, κ. Σαµαρά, δεν ικανοποιήθηκε. Δε µας δόθηκε άλλη επι-
λογή, εποµένως, από το να προβούµε σε καταγγελία στην Επιθεώρηση λογή, εποµένως, από το να προβούµε σε καταγγελία στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και τότε αυτοµάτως ως δια µαγείας το αίτηµά µας αυτό ικανο-Εργασίας και τότε αυτοµάτως ως δια µαγείας το αίτηµά µας αυτό ικανο-
ποιήθηκε. Συγχρόνως προβήκαµε και σε εξώδικη διαµαρτυρία για το ότι ποιήθηκε. Συγχρόνως προβήκαµε και σε εξώδικη διαµαρτυρία για το ότι 
δεν γίνονται οι προαγωγές των µεγαλοβάθµων. Σε επικοινωνία µας δε δεν γίνονται οι προαγωγές των µεγαλοβάθµων. Σε επικοινωνία µας δε 
µε τη Διοίκηση τονίσαµε πως αν και το θέµα αυτό δεν επιλυθεί, τότε θα µε τη Διοίκηση τονίσαµε πως αν και το θέµα αυτό δεν επιλυθεί, τότε θα 
προχωρήσουµε σε άσκηση αγωγής.προχωρήσουµε σε άσκηση αγωγής.

Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 
Όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι µας, αυτός ο περιβόητος διάλογος που θα ήταν το µέσο επικοι-Όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι µας, αυτός ο περιβόητος διάλογος που θα ήταν το µέσο επικοι-

νωνίας και σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ Διοίκησης και εργαζοµένων βαίνει συρρικνούµενος νωνίας και σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ Διοίκησης και εργαζοµένων βαίνει συρρικνούµενος 
στο πέρας του χρόνου. Η Διοίκηση δε µας αφήνει καµία άλλη λύση από την προσφυγή στη Δικαι-στο πέρας του χρόνου. Η Διοίκηση δε µας αφήνει καµία άλλη λύση από την προσφυγή στη Δικαι-
οσύνη.οσύνη.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Μέχρι τώρα είχαµε επιλέξει να διεκδικούµε µεν έντονα και να υποστηρίζουµε µε νύχια και µε Μέχρι τώρα είχαµε επιλέξει να διεκδικούµε µεν έντονα και να υποστηρίζουµε µε νύχια και µε 

δόντια το διεκδικητικό µας πλαίσιο κρατώντας όµως  χαµηλούς τόνους, θεωρώντας πως υπάρ-δόντια το διεκδικητικό µας πλαίσιο κρατώντας όµως  χαµηλούς τόνους, θεωρώντας πως υπάρ-
χουν αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και ο περιβόητος διάλογος που είχε δεσµευθεί η Διοίκηση πως χουν αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και ο περιβόητος διάλογος που είχε δεσµευθεί η Διοίκηση πως 
θα υπάρχει. Χαµηλούς τόνους έχουµε την πρόθεση να κρατήσουµε και στη συνέχεια … υπό έναν θα υπάρχει. Χαµηλούς τόνους έχουµε την πρόθεση να κρατήσουµε και στη συνέχεια … υπό έναν 
όµως όρο – προϋπόθεση: να επιλύονται τα προβλήµατά µας και να πάψει η ολιγωρία στη διευθέ-όµως όρο – προϋπόθεση: να επιλύονται τα προβλήµατά µας και να πάψει η ολιγωρία στη διευθέ-
τηση ζητηµάτων γιατί τότε σαν τη λερναία ύδρα δηµιουργούνται νέα προβλήµατα ως απόρροια τηση ζητηµάτων γιατί τότε σαν τη λερναία ύδρα δηµιουργούνται νέα προβλήµατα ως απόρροια 
των καθυστερηµένων λύσεων που δίνει η Διοίκηση (βλ. ανθυγιεινό επίδοµα Καταστήµατος Κο-των καθυστερηµένων λύσεων που δίνει η Διοίκηση (βλ. ανθυγιεινό επίδοµα Καταστήµατος Κο-
ζάνης). ζάνης). 

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Δεχθήκαµε πολλές επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Αυτό που Δεχθήκαµε πολλές επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Αυτό που 

έχουµε να σας πούµε, µε µία κατάθεση ψυχής ως Δ.Σ., αλλά που νοµίζουµε ότι εκφράζει όλους έχουµε να σας πούµε, µε µία κατάθεση ψυχής ως Δ.Σ., αλλά που νοµίζουµε ότι εκφράζει όλους 
µας είναι ότι δεν έχουµε αντιπάλους όπως θέλουν να δείχνουν µερικοί σκοπίµως για να θολώ-µας είναι ότι δεν έχουµε αντιπάλους όπως θέλουν να δείχνουν µερικοί σκοπίµως για να θολώ-
σουν τα νερά. Αντίπαλοί µας είναι τα προβλήµατα και µόνο και όσοι «εθνοσωτήρες» προσπαθούν σουν τα νερά. Αντίπαλοί µας είναι τα προβλήµατα και µόνο και όσοι «εθνοσωτήρες» προσπαθούν 
να µας λασπολογήσουν εµείς τους απαντάµε πως εάν λύσουν τα προβλήµατα του εργαζόµενου να µας λασπολογήσουν εµείς τους απαντάµε πως εάν λύσουν τα προβλήµατα του εργαζόµενου 
εµείς όχι µόνο θα σιωπήσουµε αλλά θα είµαστε και συµπαραστάτες στο εµείς όχι µόνο θα σιωπήσουµε αλλά θα είµαστε και συµπαραστάτες στο 
έργο τους, χωρίς να διεκδικούµε τίποτα από την πρώτη γραµµή. Επουδε-έργο τους, χωρίς να διεκδικούµε τίποτα από την πρώτη γραµµή. Επουδε-
νί όµως δεν πρόκειται να απεµπολήσουµε αυτά που έχουµε κατακτήσει νί όµως δεν πρόκειται να απεµπολήσουµε αυτά που έχουµε κατακτήσει 
µέχρι σήµερα, τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειές µας:µέχρι σήµερα, τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειές µας:

   Ως προς τις εκλογικές διαδικασίες, αν προκληθούµε θα εκθέσουµε    Ως προς τις εκλογικές διαδικασίες, αν προκληθούµε θα εκθέσουµε 
το δηµοκρατικό και πλήρως διαφανή τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε το δηµοκρατικό και πλήρως διαφανή τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε 
στον Επιστηµονικό Σύλλογο. στον Επιστηµονικό Σύλλογο. 

   Αναφορικά µε το  πρόγραµµα καλοκαιρινών διακοπών, υπάρχει από-   Αναφορικά µε το  πρόγραµµα καλοκαιρινών διακοπών, υπάρχει από-
λυτη διαφάνεια χωρίς καµία συµµετοχή και παρέµβαση του Συλλόγου λυτη διαφάνεια χωρίς καµία συµµετοχή και παρέµβαση του Συλλόγου 
µεταξύ συναδέλφου και ξενοδοχείου.µεταξύ συναδέλφου και ξενοδοχείου.

   Όσο δε για τις δωροεπιταγές για τα παιδιά των συναδέλφων, ο θεσµός    Όσο δε για τις δωροεπιταγές για τα παιδιά των συναδέλφων, ο θεσµός 
αυτός που υιοθετήθηκε από το Σύλλογό µας, ακολουθήθηκε µεταγενε-αυτός που υιοθετήθηκε από το Σύλλογό µας, ακολουθήθηκε µεταγενε-
στέρως από πολλούς Συλλόγους. Ένας θεσµός που όχι µόνο πέρα από στέρως από πολλούς Συλλόγους. Ένας θεσµός που όχι µόνο πέρα από 
κάθε αµφιβολία διαφανής είναι αλλά και πολύ χρήσιµος και αποδεκτός κάθε αµφιβολία διαφανής είναι αλλά και πολύ χρήσιµος και αποδεκτός 
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από γονείς και παιδιά, που παίρνουν αυτό που θέλουν και όποτε το θέ-από γονείς και παιδιά, που παίρνουν αυτό που θέλουν και όποτε το θέ-
λουν. λουν. 

   Με τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών του Συλλόγου έχουµε φτά-   Με τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών του Συλλόγου έχουµε φτά-
σει στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουµε πως το ύψος του εφάπαξ σει στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουµε πως το ύψος του εφάπαξ 
ανέρχεται στο ποσό των 12.500 € περίπου και µάλιστα είναι άµεσα κα-ανέρχεται στο ποσό των 12.500 € περίπου και µάλιστα είναι άµεσα κα-
ταβλητέο.ταβλητέο.
Κύριοι, είµαστε καθόλα ανοικτοί για την ενσωµάτωσή µας στο Σύλ-Κύριοι, είµαστε καθόλα ανοικτοί για την ενσωµάτωσή µας στο Σύλ-

λογο Υπαλλήλων. Αυτό όµως που δεν διαπραγµατευόµαστε και δεν πρό-λογο Υπαλλήλων. Αυτό όµως που δεν διαπραγµατευόµαστε και δεν πρό-
κειται να προβούµε σε εκπτώσεις και συµβιβασµούς είναι τα κεκτηµένα κειται να προβούµε σε εκπτώσεις και συµβιβασµούς είναι τα κεκτηµένα 
µας, ο τρόπος σκέψης, οι αξίες και οι νέες απόψεις που πρεσβεύουµε και µας, ο τρόπος σκέψης, οι αξίες και οι νέες απόψεις που πρεσβεύουµε και 
µάλιστα πολλές από τις οποίες µοιραζόµαστε µε όλους τους συναδέλ-µάλιστα πολλές από τις οποίες µοιραζόµαστε µε όλους τους συναδέλ-
φους στις τελευταίες ανακοινώσεις µας.  φους στις τελευταίες ανακοινώσεις µας.  
Ορισµένοι, ελλείψει επιχειρηµάτων και ουσιαστικού έργου, προβαί-Ορισµένοι, ελλείψει επιχειρηµάτων και ουσιαστικού έργου, προβαί-

νουν σε λασπολογίες εις βάρος µας εκβιάζοντας µάλιστα τους συναδέλ-νουν σε λασπολογίες εις βάρος µας εκβιάζοντας µάλιστα τους συναδέλ-
φους και υιοθετώντας γενικότερα τέτοιου είδους τεχνάσµατα προκειµέ-φους και υιοθετώντας γενικότερα τέτοιου είδους τεχνάσµατα προκειµέ-

νου να πετύχουν τη διαγραφή τους από µέλη του Συλλόγου µας.  Εµείς το µόνο που έχουµε νου να πετύχουν τη διαγραφή τους από µέλη του Συλλόγου µας.  Εµείς το µόνο που έχουµε 
να τους πούµε είναι πως αναγνωρίζουµε πανηγυρικά την έφεση και την κλίση τους στη χρήση να τους πούµε είναι πως αναγνωρίζουµε πανηγυρικά την έφεση και την κλίση τους στη χρήση 
τέτοιου είδους τεχνασµάτων και αυτό που κάνουν µόνο εκείνοι το ξέρουν πολύ καλά, αυτό όµως τέτοιου είδους τεχνασµάτων και αυτό που κάνουν µόνο εκείνοι το ξέρουν πολύ καλά, αυτό όµως 
που δε µπορούν να καταφέρουν είναι να µας κάνουν να σιωπήσουµε. Γιατί όσο µας πολεµούν, που δε µπορούν να καταφέρουν είναι να µας κάνουν να σιωπήσουµε. Γιατί όσο µας πολεµούν, 
τόσο πιο πολύ δυναµώνουν, τόσο εµάς όσο  και τη φωνή µας στους εργαζόµενους… Ιδού η Ρόδος τόσο πιο πολύ δυναµώνουν, τόσο εµάς όσο  και τη φωνή µας στους εργαζόµενους… Ιδού η Ρόδος 
ιδού και το πήδηµα.ιδού και το πήδηµα.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Τα προβλήµατα είναι πολλά. Με αφορισµούς και ενέργειες διαφόρων που προκαλούν και επι-Τα προβλήµατα είναι πολλά. Με αφορισµούς και ενέργειες διαφόρων που προκαλούν και επι-

βάλλονται µε διάφορους τρόπους, τα ζητήµατα δε βρίσκουν λύση. Αυτοί οι «διάφοροι» πρέπει βάλλονται µε διάφορους τρόπους, τα ζητήµατα δε βρίσκουν λύση. Αυτοί οι «διάφοροι» πρέπει 
να ξυπνήσουν από το λήθαργο και να συνειδητοποιήσουν πως ο ήχος που «χαϊδεύει» τα να ξυπνήσουν από το λήθαργο και να συνειδητοποιήσουν πως ο ήχος που «χαϊδεύει» τα αυτιά αυτιά 
τους δεν είναι κάποιο µουσικό άκουσµα αλλά οι κραυγές αγωνίας, πικρίας, οργής, αγανάκτησης, τους δεν είναι κάποιο µουσικό άκουσµα αλλά οι κραυγές αγωνίας, πικρίας, οργής, αγανάκτησης, 
ανασφάλειας των εργαζοµένων που αισθάνονται καταπιεσµένοι και βλέπουν κάποιους άλλους, ανασφάλειας των εργαζοµένων που αισθάνονται καταπιεσµένοι και βλέπουν κάποιους άλλους, 
οι οποίοι έπρεπε να πολεµούν στην πρώτη γραµµή, να κοιτάζουν το απέραντο γαλάζιο απολαµ-οι οποίοι έπρεπε να πολεµούν στην πρώτη γραµµή, να κοιτάζουν το απέραντο γαλάζιο απολαµ-
βάνοντας τα λάφυρα που πήραν µε τα χέρια της πλειοψηφίας των συναδέλφωνβάνοντας τα λάφυρα που πήραν µε τα χέρια της πλειοψηφίας των συναδέλφων. . Εµείς είµαστε Εµείς είµαστε 
κάθετοι στο ότι δεν θέλουµε να προκαλέσουµε έκρηξη και πόλωση. Άλλωστε η έκρηξη µαζί µε κάθετοι στο ότι δεν θέλουµε να προκαλέσουµε έκρηξη και πόλωση. Άλλωστε η έκρηξη µαζί µε 
αυτούς τους «διάφορους», στους οποίους και αξίζει, θα προκαλούσε ζηµία και στους λοιπούς συ-αυτούς τους «διάφορους», στους οποίους και αξίζει, θα προκαλούσε ζηµία και στους λοιπούς συ-
ναδέλφους και στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Πρέπει αυτή η µερίδα των συναδέλφων να συνειδη-ναδέλφους και στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Πρέπει αυτή η µερίδα των συναδέλφων να συνειδη-
τοποιήσει πως τα τείχη των ιδεολογιών, που εκφράζονται µέσω παρατάξεων, έχουν καταρρεύσει τοποιήσει πως τα τείχη των ιδεολογιών, που εκφράζονται µέσω παρατάξεων, έχουν καταρρεύσει 
και η κοινότητα των ανθρώπων βαδίζει σε άλλα µονοπάτια ... ας µην είµαστε εµείς οι ουραγοί. και η κοινότητα των ανθρώπων βαδίζει σε άλλα µονοπάτια ... ας µην είµαστε εµείς οι ουραγοί. 

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Είναι πασιφανές πως γίνονται άλµατα, και όχι απλά βήµατα εκ µέρους του Συλλόγου, για Είναι πασιφανές πως γίνονται άλµατα, και όχι απλά βήµατα εκ µέρους του Συλλόγου, για 

την ενηµέρωση των συναδέλφων για τα συνδικαλιστικά τεκταινόµενα την ενηµέρωση των συναδέλφων για τα συνδικαλιστικά τεκταινόµενα 
πάσης φύσεως. Πρεσβεύουµε την άποψη πως η ενεργοποίηση και άλλων πάσης φύσεως. Πρεσβεύουµε την άποψη πως η ενεργοποίηση και άλλων 
συναδέλφων θα φέρει στο µέλλον ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα. συναδέλφων θα φέρει στο µέλλον ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα. 
Η έκδοση ανακοινώσεων εντατικοποιήθηκε, άλλωστε µας το επέ-Η έκδοση ανακοινώσεων εντατικοποιήθηκε, άλλωστε µας το επέ-

βαλαν τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, και αναδείχθηκαν από το βαλαν τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, και αναδείχθηκαν από το 
Σύλλογό µας πολύ σηµαντικά θέµατα όπως ενδεικτικά: ΤΑΥΤΕΚΩ, εκ-Σύλλογό µας πολύ σηµαντικά θέµατα όπως ενδεικτικά: ΤΑΥΤΕΚΩ, εκ-
πρόσωποι των εργαζοµένων στο Δ.Σ. της Τράπεζας, προβλήµατα καθη-πρόσωποι των εργαζοµένων στο Δ.Σ. της Τράπεζας, προβλήµατα καθη-
µερινότητας. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους «δι-µερινότητας. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους «δι-
αφόρους» που µε τις ανακρίβειες, φανφάρες και αερολογίες τους µας αφόρους» που µε τις ανακρίβειες, φανφάρες και αερολογίες τους µας 
έδωσαν τη δυνατότητα και τη σκυτάλη, χωρίς να το καταλάβουν, να έδωσαν τη δυνατότητα και τη σκυτάλη, χωρίς να το καταλάβουν, να 
αποκαταστήσουµε το οµιχλώδες τοπίο που είχε δηµιουργηθεί από αυ-αποκαταστήσουµε το οµιχλώδες τοπίο που είχε δηµιουργηθεί από αυ-
τούς σε µία πλειάδα ζητηµάτων.τούς σε µία πλειάδα ζητηµάτων.
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Ο Σύλλογός µας βλέπει συνεχώς τη θέση του να αναβαθµίζεται µέσα στο συνδικαλιστικό Ο Σύλλογός µας βλέπει συνεχώς τη θέση του να αναβαθµίζεται µέσα στο συνδικαλιστικό 
κίνηµα, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την ανάθεση της γραµµατείας Υγιεινής και Ασφά-κίνηµα, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την ανάθεση της γραµµατείας Υγιεινής και Ασφά-
λειας, µετά το 29λειας, µετά το 29ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ που πραγµατοποιήθηκε το τέλος του 2009, δίνοντάς µας  Συνέδριο της ΟΤΟΕ που πραγµατοποιήθηκε το τέλος του 2009, δίνοντάς µας 
ακόµη µεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσουµε τον σκληρό αγώνα µας.  Ένας αγώνας, που µέσω ακόµη µεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσουµε τον σκληρό αγώνα µας.  Ένας αγώνας, που µέσω 
έντονων συνδικαλιστικών πιέσεων, αποδίδει καρπούς, όπως για παράδειγµα η ικανοποίηση του έντονων συνδικαλιστικών πιέσεων, αποδίδει καρπούς, όπως για παράδειγµα η ικανοποίηση του 
αιτήµατος των πτυχιούχων για αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος, όπου και συµπεριελήφθη αιτήµατος των πτυχιούχων για αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος, όπου και συµπεριελήφθη 
στην τελευταία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. στην τελευταία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας, κ. Σαλεµής Πα-Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας, κ. Σαλεµής Πα-
ναγιώτης, παρευρέθη στην εκδήλωση της τράπεζας την 11ναγιώτης, παρευρέθη στην εκδήλωση της τράπεζας την 11η Ιανουαρίου 2010 για την κοπή της  Ιανουαρίου 2010 για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κεντρικό κατάστηµα. Με την οµιλία του αναφέρθηκε στα προβλή-πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κεντρικό κατάστηµα. Με την οµιλία του αναφέρθηκε στα προβλή-
µατα της τράπεζας εν γένει αλλά και στα καθηµερινά ζητήµατα που ταλανίζουν τους συναδέλ-µατα της τράπεζας εν γένει αλλά και στα καθηµερινά ζητήµατα που ταλανίζουν τους συναδέλ-
φους-εργαζόµενους στην Εµπορική. Τέλος, τα µέλη του Επιστηµονικού Συλλόγου αποδείχτηκαν φους-εργαζόµενους στην Εµπορική. Τέλος, τα µέλη του Επιστηµονικού Συλλόγου αποδείχτηκαν 
τυχερά, αφού στο κοµµάτι της πίτας του προέδρου του Συλλόγου βρέθηκε το πολυπόθητο φλου-τυχερά, αφού στο κοµµάτι της πίτας του προέδρου του Συλλόγου βρέθηκε το πολυπόθητο φλου-
ρί. Φαίνεται πως το 2010 είναι η χρονιά των εργαζοµένων!ρί. Φαίνεται πως το 2010 είναι η χρονιά των εργαζοµένων!

Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ εξεδόθη και ανα-Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ εξεδόθη και ανα-
κοίνωση για το πρόγραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα µέλη µας, το οποίο κοίνωση για το πρόγραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα µέλη µας, το οποίο 
και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς η συµµετοχή των συναδέλφων ξεπέρασε κάθε προηγούµε-και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς η συµµετοχή των συναδέλφων ξεπέρασε κάθε προηγούµε-
νο.νο.
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Ο Σύλλογος έκανε και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση αισθητή την παρουσία του  µε την Ο Σύλλογος έκανε και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση αισθητή την παρουσία του  µε την 
επισήµανση καίριων ζητηµάτων, προκαλώντας θετικότατες εντυπώσεις.επισήµανση καίριων ζητηµάτων, προκαλώντας θετικότατες εντυπώσεις.

Μεγάλης επιτυχίας, γεγονός που διαφάνηκε και από την προσέλευση γονέων και τέκνων, έτυ-Μεγάλης επιτυχίας, γεγονός που διαφάνηκε και από την προσέλευση γονέων και τέκνων, έτυ-
χε η παιδική γιορτή που έλαβε χώρα στο θέατρο «Περοκέ» µε την παρακολούθηση του θεατρικού χε η παιδική γιορτή που έλαβε χώρα στο θέατρο «Περοκέ» µε την παρακολούθηση του θεατρικού 
έργου «Ο Ζυµαρούλης» του Μάρκου Σεφερλή.έργου «Ο Ζυµαρούλης» του Μάρκου Σεφερλή.
Δόθηκαν επίσης στους γονείς    συναδέλφους για τα παιδιά τους οι καθιερωµένες επιταγές.Δόθηκαν επίσης στους γονείς    συναδέλφους για τα παιδιά τους οι καθιερωµένες επιταγές.

Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δι-Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δι-
καιολογητικών του καιολογητικών του «Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπι-«Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπι-
κού Εµπορικής Τράπεζας»κού Εµπορικής Τράπεζας»    βεβαιώνεται βεβαιώνεται η ακρίβεια των η ακρίβεια των 
στοιχείων του απολογισµού  ( ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ )  για τη στοιχείων του απολογισµού  ( ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ )  για τη 
χρονική  περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009   και ότι οι χρονική  περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009   και ότι οι 
πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστα-πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστα-
τικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογι-τικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογι-
σµούσµού

Αθήνα,  06-04-2010Αθήνα,  06-04-2010

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ                           ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ                           
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                    
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2009 2009 2009 2009
µ 81.417,11 81.417,11 600,00 363,18

µ µ 70.000,00 67.380,47 µ µ
 :  6.849,81

�����... µ µ 20.000,00
������ 61.416,87 µ + 22.000,00 22.465,91
�����... µ 5.000,00 2.400,00

30.000,00 61.416,87 µ - 3.000,00 2.474,50
: - µ 2.000,00

          �.. µ . ( , ) 2.000,00 2.032,78
          �.. µµ . 1.000,00

22.000,00 0,00 2.000,00 10.902,00
 : 2.000,00 1.100,00

               ��. µ 200,00 µ 2.000,00 5.200,00
               ��. 630,00 18.000,00 19.136,26

830,00 µ . .
 - µ µ  12.000,00 106.542,91                 : . 20.000,00

                : 4.000,00
               :     12.000,00

µ 50.000,00 0,00 µ µ 500.000,00 61.251,00
o  300,00

 " 500.000,00 0,00 µ 2.000,00
1.000,00

µ 1.000,00
µ . . .- 1.000,00

+ 20.000,00 17.734,21

. . 2.000,00 307,80
µ 35.000,00 32.134,09

            �. µ µ 20.000,00 17.969,60

765.417,11 317.587,36 697.900,00 202.321,14
67.517,11 115.266,22

765.417,11 317.587,36 765.417,11 317.587,36
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2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2.009
. . . . . . � � � � �

µ 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22  1987  2007
79.818,65 201.905,76 88.485,62 81.417,11 115.266,22 1987 1.970.532

µ 1988 3.479.216
100.620,96 104.427,69 1989 10.816.160

µ 161,60 161,60 161,60 161,60 161,60 1990 21.058.022
723.685,00 644.924,40 729.951,20 217.544,40 320.819,18 1991 32.235.651

µ 1992 49.847.158
 4.695,52 4.695,52 4.695,52 4.695,52 4.695,52 1993 66.963.752

10.271,46 10.271,46 10.271,46 10.271,46 10.271,46 1994 91.541.843
818.648,45 861.974,96 934.202,58 418.534,00 451.230,20 1995 108.694.002

1996 136.698.616
 : 1997 154.090.222

µ 54.423,75 174.442,59 178.848,16 394.569,79 83.433,80 1998 170.239.031
µ 79.138,74 37.618,44 2.828,14 1999 193.785.328

REPOS / 0,00 301.862,87 314.710,94 219.664,40 2000 582.184.252
57.327,00 2001 622.951.800

 1.448.023,04 1.650.070,10 1.557.194,40 1.263.274,00 1.749.042,20 2002 654.173.555
792.852,00 558.654,00 339.380,00 147.626,00 207.757,28 2003 2.284.283,88

2.374.437,53 2.420.785,13 2.437.440,57 2.120.180,73 2.259.897,68 2004 2.424.646,07
2005 3.193.085,98

3.193.085,98 3.282.760,09 3.371.643,15 2.538.714,73 2.711.127,88 2006 3.282.760,09
2007 3.371.643,15
2008 2.538.714,73
2009 2.711.127,88

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 µ  31.12.09
3.074 9.600 1.000 1.000 1.000 2.166 9.487,08

934 1.000 3.400 3.400 2.500 3.055 55.295,50
0 5.000 5.000 8.000 14.400 24.480,00

7.608 9.600 16.440 16.440 16.500 21.450 175.890,00
0 0

 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 36.266,60
0 0

. . . 0 10000 10.000 10000 10000 19.400,00
. . .

5.000 5.000
42 0

 ( . . .) 2.428
. 320.819,18

. 109.319.136
31/12/2008 217.544,40
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2010 2010 2010 2010
µ 115.266,22 600,00

µ µ 70.000,00 µ µ
 :

�����... µ µ 20.000,00
������ µ + 22.000,00
�����... µ 5.000,00

30.000,00 µ - 3.000,00
: - µ 2.000,00

          �.. µ . ( , ) 2.000,00
          �.. µµ . 1.000,00

22.000,00 2.000,00
 : 2.000,00

               ��. µ µ 2.000,00
               ��. 18.000,00

µ . .
 - µ µ  12.000,00                 : . 20.000,00

                : 4.000,00
               :     12.000,00

µ 50.000,00 µ µ 500.000,00
o  300,00

 " 500.000,00 µ 2.000,00
1.000,00

µ 1.000,00
µ . . .- 1.000,00

+ 20.000,00

. . 2.000,00
µ 35.000,00

            �. µ µ 20.000,00

799.266,22 697.900,00
101.366,22

799.266,22 799.266,22
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Αγαπητοί συνάδελφοι,Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας και στη φετινή Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας και στη φετινή 
Γενική Συνέλευση, κάνοντας µια ιδιαίτερη αναφορά – ευχαριστία στους συναδέλφους από Γενική Συνέλευση, κάνοντας µια ιδιαίτερη αναφορά – ευχαριστία στους συναδέλφους από 
την επαρχία.την επαρχία.

Η χρονιά που παρήλθε ήταν µια χρονιά που έφερε στην επιφάνεια, σε µακρο-οικονο-Η χρονιά που παρήλθε ήταν µια χρονιά που έφερε στην επιφάνεια, σε µακρο-οικονο-
µική κλίµακα, φλέγοντα ζητήµατα τα οποία και ανέδειξε η οικονοµική κρίση. Ελπίζουµε µική κλίµακα, φλέγοντα ζητήµατα τα οποία και ανέδειξε η οικονοµική κρίση. Ελπίζουµε 
να δώσει τη σκυτάλη της σε µια χρονιά πιο καρποφόρα, ξεπερνώντας τους οικονοµικούς να δώσει τη σκυτάλη της σε µια χρονιά πιο καρποφόρα, ξεπερνώντας τους οικονοµικούς 
σκοπέλους.σκοπέλους.

Ως προς τα του Ταµείου µας τώρα. Όπως είναι γνωστό η δραστηριότητα του Ταµείου Ως προς τα του Ταµείου µας τώρα. Όπως είναι γνωστό η δραστηριότητα του Ταµείου 
συνίσταται σε δύο θεµελιώδεις πόλους: την εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη συνίσταται σε δύο θεµελιώδεις πόλους: την εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη 
και την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να και την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να 
προβαίνει το Ταµείο και στις ως άνω παροχές, το Ταµείο έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη προβαίνει το Ταµείο και στις ως άνω παροχές, το Ταµείο έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη 
επιχειρηµατική δραστηριότητα.επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα εξαρτάται βέβαια, ως ένα σηµείο, από τις απο-Η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα εξαρτάται βέβαια, ως ένα σηµείο, από τις απο-
φάσεις που λαµβάνει η Διοίκηση. Ως εκ τούτου η άτυπη εφαρµογή του προγράµµατος φάσεις που λαµβάνει η Διοίκηση. Ως εκ τούτου η άτυπη εφαρµογή του προγράµµατος 
εθελουσίας εξόδου εκ µέρους της Διοίκησης εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο Ταµείο µας εθελουσίας εξόδου εκ µέρους της Διοίκησης εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο Ταµείο µας 
µε την αύξηση, για παράδειγµα, του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συνταξι-µε την αύξηση, για παράδειγµα, του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συνταξι-
οδοτηθέντες. Εάν µάλιστα µέχρι πρότινος το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις 50.000 €, ήταν οδοτηθέντες. Εάν µάλιστα µέχρι πρότινος το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις 50.000 €, ήταν 
ένα γεγονός αξιοπρόσεκτο. Μπορούµε να αναλογιστούµε λοιπόν την τεράστια αλλαγή ένα γεγονός αξιοπρόσεκτο. Μπορούµε να αναλογιστούµε λοιπόν την τεράστια αλλαγή 
στην τάξη µεγεθών δεδοµένου ότι στην τετραετία που πέρασε ανήλθε περίπου το εν λόγω στην τάξη µεγεθών δεδοµένου ότι στην τετραετία που πέρασε ανήλθε περίπου το εν λόγω 
ποσό στα 900.000 €. Παρά όµως την οικονοµική κρίση και τις συνακόλουθες αντίξοες ποσό στα 900.000 €. Παρά όµως την οικονοµική κρίση και τις συνακόλουθες αντίξοες 
οικονοµικές συνθήκες, τα επίπεδα ρευστότητας του Ταµείου και  του Συλλόγου, εξαιτίας οικονοµικές συνθήκες, τα επίπεδα ρευστότητας του Ταµείου και  του Συλλόγου, εξαιτίας 
της ορθής και µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα διαχείρισης, ανέρχονται στην τάξη των της ορθής και µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα διαχείρισης, ανέρχονται στην τάξη των 
300.000 €.300.000 €.

Επιπροσθέτως χρήζει επισήµανσης το γεγονός του αντικτύπου της διεθνούς και οικο-Επιπροσθέτως χρήζει επισήµανσης το γεγονός του αντικτύπου της διεθνούς και οικο-
νοµικής κρίσης στους δείκτες του χρηµατιστηρίου. Οι ορθοί χειρισµοί και ο µακροχρόνιος νοµικής κρίσης στους δείκτες του χρηµατιστηρίου. Οι ορθοί χειρισµοί και ο µακροχρόνιος 
ορίζοντας στη χάραξη της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας µάς επέτρεψαν τη διαχεί-ορίζοντας στη χάραξη της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας µάς επέτρεψαν τη διαχεί-
ριση των δυσµενών συνθηκών, µε τη µικρότερη δυνατή επιρροή τους στα οικονοµικά του ριση των δυσµενών συνθηκών, µε τη µικρότερη δυνατή επιρροή τους στα οικονοµικά του 
Ταµείου µας. Ταµείου µας. 

Ο τοµέας της πώλησης των οικοπέδων είναι κερδοφόρος για το Ταµείο και παρουσιάζει Ο τοµέας της πώλησης των οικοπέδων είναι κερδοφόρος για το Ταµείο και παρουσιάζει 
µία ικανοποιητική πορεία. µία ικανοποιητική πορεία. 

Αναλυτικότερα αναφέρουµε: Αναλυτικότερα αναφέρουµε: 



/σελ. 16

1) Επένδυση στη νήσο Τήνο1) Επένδυση στη νήσο Τήνο

Αποµένουν τέσσερα  (4) µερίδια, στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός από µπετό. Αποµένουν τέσσερα  (4) µερίδια, στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός από µπετό. 
Έχουµε προκαταβολές για τα ανωτέρω και αναµένουµε την αναθεώρηση της οικοδοµικής Έχουµε προκαταβολές για τα ανωτέρω και αναµένουµε την αναθεώρηση της οικοδοµικής 
άδειας ώστε να προχωρήσουµε στην υπογραφή των συµβολαίων.  άδειας ώστε να προχωρήσουµε στην υπογραφή των συµβολαίων.  

2) Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη2) Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη

Προβήκαµε στην αγορά δύο οικοπέδων έκτασης 2821,16 τ.µ. εντός σχεδίου πόλεως και Προβήκαµε στην αγορά δύο οικοπέδων έκτασης 2821,16 τ.µ. εντός σχεδίου πόλεως και 
πωλήθηκε ένα οικόπεδο 265 τ.µ. Αποµένουν προς πώληση άλλα εννέα (9) οικόπεδα εντός πωλήθηκε ένα οικόπεδο 265 τ.µ. Αποµένουν προς πώληση άλλα εννέα (9) οικόπεδα εντός 
σχεδίου και εννέα (9) στρέµµατα εκτός σχεδίου.σχεδίου και εννέα (9) στρέµµατα εκτός σχεδίου.

3) Επένδυση στη νήσο Νάξο3) Επένδυση στη νήσο Νάξο

Ολοκληρώθηκε την προηγούµενη τετραετία αποφέροντας µεγάλα κέρδη.Ολοκληρώθηκε την προηγούµενη τετραετία αποφέροντας µεγάλα κέρδη.

4) Επένδυση σε άυλους τίτλους 4) Επένδυση σε άυλους τίτλους 

Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των 207.757,28 €.Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των 207.757,28 €.

5) Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούμενα μέλη μας5) Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούμενα μέλη μας

Από 01.01.2009 µέχρι 31.12.2009 χορηγήσαµε συνολικά εφάπαξ σε συνταξιοδοτούµε-Από 01.01.2009 µέχρι 31.12.2009 χορηγήσαµε συνολικά εφάπαξ σε συνταξιοδοτούµε-
να µέλη µας το ποσό των 242.054,70 € και από 01.01.2006 µέχρι 31.12.2009 το ποσό να µέλη µας το ποσό των 242.054,70 € και από 01.01.2006 µέχρι 31.12.2009 το ποσό 
των 891.003,45 €.των 891.003,45 €.

6) Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης στα μέλη μας 6) Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης στα μέλη μας 

Από 01.01.2009 µέχρι 31.12.2009 χορηγήσαµε στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλι-Από 01.01.2009 µέχρι 31.12.2009 χορηγήσαµε στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλι-
νική περίθαλψη συνολικά το ποσό των 4.770,00 € και από 01.01.2006 µέχρι 31.12.2009  νική περίθαλψη συνολικά το ποσό των 4.770,00 € και από 01.01.2006 µέχρι 31.12.2009  
21.700,07 €.21.700,07 €.

Η καρποφορία του Ταµείου, όπως διαφαίνεται και από τα ως άνω στοιχεία, είναι αναµ-Η καρποφορία του Ταµείου, όπως διαφαίνεται και από τα ως άνω στοιχεία, είναι αναµ-
φισβήτητη και επαφίεται στις ορθές µας επενδυτικές και γενικότερα επιχειρηµατικές επι-φισβήτητη και επαφίεται στις ορθές µας επενδυτικές και γενικότερα επιχειρηµατικές επι-
λογές.λογές.

Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταμείου και των λοιπών δικαιολογητικών
του «Ταμείου Αλληλοβοηθείας των μελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε »  

 βεβαιώνεται
η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισμού  (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ)  για τη χρονική  περίοδο 

από 01/01/2009 έως 31/12/2009  και ότι οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με όσα προβλέπει το 
καταστατικό του Συλλόγου και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Αθήνα,  06-04-2010

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ        ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



/σελ. 17

2009 2009 2009 2009

394.569,79 394.569,79 10532,38
µ µ 5.000,00

. . / . µ 5.000,00
394.569,79 394.569,79 µ  µ µ 5.000,00

µ 5.000,00 1.092,79
µ 20.000,00

. .  µ  µ . 3.000,00
 µ  µ  µ 291.270,00 µ 5.000,00

/ 20.000,00 75,32
291.270,00 0,00 68.000,00 11.700,49

  µ µ  µ µ 0,00
µ µ  + 0,00

 µ  µ . 0,00
µ 0,00

2.000,00
0,00 0,00 2.000,00 0,00

 µ 662.004,00 98.397,00 µ .µ 10.000,00
 µ 310.000,00 µ µ  + 7.000,00 4.331,18

 µ  µ . 5.000,00
972.004,00 98.397,00  µ 30.000,00 3.000,00

52.000,00 248.464,13
/ 33,90

600.000,00 255.829,21
350.000,00

�. .  µ 200.000,00 20.000,00 56.933,60
µ  µ 600.000,00 242.054,70

µ  µ 1.570.000,00 4.770,00
200.000,00 µ

) 303.758,30
 µ 25.000,00 0,00 5.000,00

µ . . . . . . 20.000,00 50.939,69 30.000,00
30.000,00 972,95  + .µ . . . 20.000,00 3.334,00
75.000,00 51.912,64 . . . 55.000,00 11.469,29

µ 9.587,00
1.747.000,00 24.390,29
235.843,79

 ( + + + + ) 1.932.843,79 544.879,43  ( + + + + ) 595.678,29
 µ 50.000,00 31.823,06 83.433,80

µ
2.389,60 1.982.843,79

20,00
µ 100.000,00

1.982.843,79 679.112,09 1.982.843,79 679.112,09
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2006 2007 2008 2009
� � � �

µ 174442,59 178848,16 394569,79 83433,80
repos / . 301862,87 314710,94 219664,40

57327,00
µ  37618,44 2828,14

µ
1.000 23300,00 1.000 20320,00 1.000 5700,00 2.166 9487,08
4.800 167520,00 2.000 93960,00 2.080 27456,00 2.542 46010,20

. . 5.000 89300,00 5.000 61900,00 9.000 50220,00 18.000 79560,00
. . .

10460 239534,00 5000 124500,00 7500 50250,00 6500 53300,00
 10000 39000,00 10000 38200,00 10000 14000,00 10000 19400,00
 500,00

.µ
 µ  µ  (NEA) 2 132000,00 2 132000,00

 µ  µ 7 442127,00 5 321167,00 4 291270,00 4 291270,00
1 47790,00 1 53100,00

2 63720,00 7 380660,00 7 276886,00
10 442223,10 10 644027,40 4 233554,00 4 233554,20

 (NEA) . 18 570000,00 13 460000,00 9 . 310000,00 9 . 330000,00
 (NEA) . 6 564.232,00

2.420.785,13 2.437.440,57 2.120.180,73 2.259.897,68

824.882.533 830.557.874 722.451.584 770.060.134
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2010 2010

83.433,80
µ  µ µ 5.000,00

. . / . µ 5.000,00
83.433,80 µ 5.000,00

µ µ 5.000,00
µ 20.000,00

 µ  µ  µ . 3.000,00
 µ  µ  µ 291.270,00 µ 5.000,00

20.000,00
291.270,00 68.000,00

  µ µ  µ µ 0,00
µ µ  + 0,00

 µ  µ . 0,00
µ 0,00

2.000,00
0,00 2.000,00

 µ 1.127.772,20 µ .µ 10.000,00
 µ 330.000,00 µ µ  + 7.000,00

 µ  µ . 5.000,00
1.457.772,20 µ 30.000,00

52.000,00

�.  µ 200.000,00 600.000,00
µ  µ 350.000,00

µ  µ 20.000,00
µ 800.000,00

1.770.000,00
200.000,00

)
 µ 25.000,00 5.000,00

20.000,00 . . . 30.000,00
µ . . . . . . 30.000,00 µ 20.000,00

75.000,00 55.000,00

 ( + + + + ) 2.107.476,00  ( + + + + ) 1.947.000,00
 µ 50.000,00 210.476,00

µ

2.157.476,00 2.157.476,00



Συντελ. Έτη Αποδοχές Εφάπαξ
   Νεοδιοριζόµενου
   31/12/2009

0,65 1 948       616,20 € 0,65 1 948       616,20 € 
0,65 2 948    1.232,40 € 0,65 2 948    1.232,40 € 
0,65 3 948    1.848,60 € 0,65 3 948    1.848,60 € 
0,65 4 948    2.464,80 € 0,65 4 948    2.464,80 € 
0,65 5 948    3.081,00 € 0,65 5 948    3.081,00 € 
0,65 6 948    3.697,20 € 0,65 6 948    3.697,20 € 
0,65 7 948    4.313,40 € 0,65 7 948    4.313,40 € 
0,65 8 948    4.929,60 € 0,65 8 948    4.929,60 € 
0,65 9 948    5.545,80 € 0,65 9 948    5.545,80 € 
0,65 10 948    6.162,00 € 0,65 10 948    6.162,00 € 
0,65 11 948    6.778,20 € 0,65 11 948    6.778,20 € 
0,65 12 948    7.394,40 € 0,65 12 948    7.394,40 € 
0,65 13 948    8.010,60 € 0,65 13 948    8.010,60 € 
0,65 14 948    8.626,80 € 0,65 14 948    8.626,80 € 
0,65 15 948    9.243,00 € 0,65 15 948    9.243,00 € 
0,65 16 948    9.859,20 € 0,65 16 948    9.859,20 € 
0,65 17 948   10.475,40 € 0,65 17 948   10.475,40 € 
0,65 18 948   11.091,60 € 0,65 18 948   11.091,60 € 
0,65 19 948   11.707,80 € 0,65 19 948   11.707,80 € 
0,65 20 948   12.324,00 € 0,65 20 948   12.324,00 € 
0,65 21 948   12.940,20 € 0,65 21 948   12.940,20 € 
0,65 22 948   13.556,40 € 0,65 22 948   13.556,40 € 
0,65 23 948   14.172,60 € 0,65 23 948   14.172,60 € 
0,65 24 948   14.788,80 € 0,65 24 948   14.788,80 € 
0,65 25 948   15.405,00 € 0,65 25 948   15.405,00 € 
0,65 26 948   16.021,20 € 0,65 26 948   16.021,20 € 
0,65 27 948   16.637,40 € 0,65 27 948   16.637,40 € 
0,65 28 948   17.253,60 € 0,65 28 948   17.253,60 € 
0,65 29 948   17.869,80 € 0,65 29 948   17.869,80 € 
0,65 30 948   18.486,00 € 0,65 30 948   18.486,00 € 
0,65 31 948   19.102,20 € 0,65 31 948   19.102,20 € 
0,65 32 948   19.718,40 € 0,65 32 948   19.718,40 € 
0,65 33 948   20.334,60 €0,65 33 948   20.334,60 €

Δικαίωμα λήψεως της εφ’ άπαξ παροχής 
από το Σωματείο έχουν όλα τα τακτικά 
μέλη του, όταν συνταξιοδοτούνται ή απο-

βιώνουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους από 
οποιαδήποτε αιτία και δεν κατοχυρώνουν δικαίωμα 
σύνταξης, σύμφωνα με τον Οργανισμό προσωπικού 
της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (της οποίας 
είναι υπάλληλοι) και την ισχύουσα κοινωνικοασφα-
λιστική νομοθεσία και εφ’ όσον καλύπτουν και τις 
εξής επιπλέον προϋποθέσεις:
1. Να κατέχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους 

από έτους και πλέον,  
2. Να έχουν συνεχή συμμετοχή σε όλες τις εκλογι-

κές διαδικασίες του «Συλλόγου Επιστημονικού «Συλλόγου Επιστημονικού 
Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλά-Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλά-
δος»δος», του οποίου είναι παραλλήλως μέλη, μέχρι 
την κατά τα ανωτέρω συνταξιοδότησή τους.

Εάν εκ λόγων ανωτέρας βίας τακτικό μέλος δεν 
άσκησε το κατά τα αμέσως ανωτέρω εκλογικό δι-
καίωμα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ταμεί-«Ταμεί-
ου Αλληλοβοηθείας  Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε.»ου Αλληλοβοηθείας  Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε.», μετά από 
εμπρόθεσμη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, αίτηση του 
ενδιαφερομένου, αποφασίζει για τη συνδρομή του 
λόγου της ανωτέρας βίας, και αν διαπιστώσει τη 
συνδρομή της με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή 
του λαμβανομένη με την απόλυτη πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των μελών του, εισηγείται στη Γενική 
Συνέλευση να εγκρίνει ότι το μέλος συμμετείχε κατά 
πλάσμα δικαίου στην / στις εκλογική / κές διαδικα-
σία / ίες από την / τις οποία /ες απουσίασε για την 
ανωτέρω αιτία. Άλλως, τα έτη που διέρρευσαν πριν 
από την διακοπή της συνέχειας στην άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος δεν προσμετρώνται υπέρ 
του συγκεκριμένου τακτικού μέλους.
Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους 

του «Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της 
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος», για οποιονδή-
ποτε άλλο λόγο εκτός της κατά τα ανωτέρω συνταξι-
οδοτήσεως του μέλους του Σωματείου, το τελευταίο 
χάνει το δικαίωμα για λήψη της ανωτέρω εφ’ άπαξ 
παροχής, αφ’ ότου απολέσει την ιδιότητα του μέλους 
του Συλλόγου αυτού.


