


Αγαπητοί συνάδελφοι,Αγαπητοί συνάδελφοι,
Άλλη µια χρονιά πέρασε γεµάτη εξελίξεις και ουσιαστι-Άλλη µια χρονιά πέρασε γεµάτη εξελίξεις και ουσιαστι-
κές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις από τον Σύλλογό µας, κές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις από τον Σύλλογό µας, 
ώστε σήµερα να βρισκόµαστε εδώ για να σας καλωσορί-ώστε σήµερα να βρισκόµαστε εδώ για να σας καλωσορί-
σουµε και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σουµε και στη φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Θα θέλαµε εκ βαθέως και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Θα θέλαµε εκ βαθέως 
να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας και τη να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας και τη 
συµµετοχή σας σε αυτή.συµµετοχή σας σε αυτή.
Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από πολυσήµαντες Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από πολυσήµαντες 

εξελίξεις σε µία σωρεία φλεγόντων ζητηµάτων για την Τρά-εξελίξεις σε µία σωρεία φλεγόντων ζητηµάτων για την Τρά-
πεζα. Από ζητήµατα που αγγίζουν την καθηµερινότητα του πεζα. Από ζητήµατα που αγγίζουν την καθηµερινότητα του 

συναδέλφου έως και ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την πορεία συναδέλφου έως και ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την πορεία 
της Τράπεζας.της Τράπεζας.
Η αρχή µας πάντα, της οποίας µένουµε αταλάντευτα πιστοί, είναι να µιλούν για Η αρχή µας πάντα, της οποίας µένουµε αταλάντευτα πιστοί, είναι να µιλούν για 

εµάς τα έργα µας. Να αποτυπώνουµε τις προτάσεις, απόψεις µας µε επιχειρήµατα και εµάς τα έργα µας. Να αποτυπώνουµε τις προτάσεις, απόψεις µας µε επιχειρήµατα και 
να αντικρούουµε ακόµη και τις ύβρεις µε τεκµηριωµένο λόγο. Άλλωστε όταν παράγεις να αντικρούουµε ακόµη και τις ύβρεις µε τεκµηριωµένο λόγο. Άλλωστε όταν παράγεις 
έργο, µεγάλης εµβέλειας και µε βάθος, δεν έχεις χρόνο να καταφεύγεις ούτε σε βωµο-έργο, µεγάλης εµβέλειας και µε βάθος, δεν έχεις χρόνο να καταφεύγεις ούτε σε βωµο-
λοχίες αλλά ούτε και σε απολογισµούς δράσης χωρίς αναφορά σε «δράση». Θέσφατο λοχίες αλλά ούτε και σε απολογισµούς δράσης χωρίς αναφορά σε «δράση». Θέσφατο 
για εµάς είναι το συµφέρον του εργαζόµενου και αυτό έρχεται να αποδείξει ο παρακά-για εµάς είναι το συµφέρον του εργαζόµενου και αυτό έρχεται να αποδείξει ο παρακά-
τω απολογισµός. τω απολογισµός. 
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Ο αγώνας µας για την πιο συµφέρουσα επιλο-Ο αγώνας µας για την πιο συµφέρουσα επιλο-
γή για τον εργαζόµενο, όσον αφορά το ασφαλι-γή για τον εργαζόµενο, όσον αφορά το ασφαλι-
στήριο συµβόλαιο, είναι µακρύς και σίγουρα όχι στήριο συµβόλαιο, είναι µακρύς και σίγουρα όχι 
στρωµένος µε ροδοπέταλα. Άλλωστε το µαρτυρεί στρωµένος µε ροδοπέταλα. Άλλωστε το µαρτυρεί 
και το µελάνι που χύθηκε στην πλειάδα των ανα-και το µελάνι που χύθηκε στην πλειάδα των ανα-
κοινώσεων που έχουµε εκδώσει. κοινώσεων που έχουµε εκδώσει. 
Κατόπιν µίας εκτεταµένης και σε βάθος κι-Κατόπιν µίας εκτεταµένης και σε βάθος κι-

νητοποίησης του Συλλόγου µας, η κατάρτιση νητοποίησης του Συλλόγου µας, η κατάρτιση 
ασφαλιστικής σύµβασης µε συγκεκριµένη εται-ασφαλιστικής σύµβασης µε συγκεκριµένη εται-
ρεία ακυρώθηκε µε τα γεγονότα να δικαιώνουν ρεία ακυρώθηκε µε τα γεγονότα να δικαιώνουν 
τη φωνή µας. Του λόγου το αληθές, οι εφηµερίδες τη φωνή µας. Του λόγου το αληθές, οι εφηµερίδες 
Καθηµερινή και Ναυτεµπορική σε εκτενή ειδησε-Καθηµερινή και Ναυτεµπορική σε εκτενή ειδησε-
ογραφία τους επιβεβαίωναν όλους τους φόβους ογραφία τους επιβεβαίωναν όλους τους φόβους 
που µας διακατείχαν ως προς την συγκεκριµένη που µας διακατείχαν ως προς την συγκεκριµένη 
ασφαλιστική εταιρεία.ασφαλιστική εταιρεία.

Ο αγώνας µας όµως είναι µαραθώνιος, απ΄ ό,τι φαίνεται, και όχι κατοστάρι. Συγκε-Ο αγώνας µας όµως είναι µαραθώνιος, απ΄ ό,τι φαίνεται, και όχι κατοστάρι. Συγκε-
κριµένα, εξ όσων τυχαία µάθαµε στη συνέχεια, ανατέθηκε σε εταιρεία να γνωµοδοτή-κριµένα, εξ όσων τυχαία µάθαµε στη συνέχεια, ανατέθηκε σε εταιρεία να γνωµοδοτή-
σει για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς ο Σύλλογός µας να ενηµερωθεί για σει για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς ο Σύλλογός µας να ενηµερωθεί για 
την εξέλιξη αυτή, δηµιουργώντας εύλογα ερωτηµατικά.  την εξέλιξη αυτή, δηµιουργώντας εύλογα ερωτηµατικά.  
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµή, µε τον Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµή, µε τον 

κ. Γ. Κωνσταντινόπουλο, ο πρώτος µετέφερε τις ενστάσεις του σχετικώς, ενώ ο δεύτε-κ. Γ. Κωνσταντινόπουλο, ο πρώτος µετέφερε τις ενστάσεις του σχετικώς, ενώ ο δεύτε-
ρος, προβληµατισµένος όντας, δεσµεύτηκε να εισηγηθεί την περαιτέρω διερεύνηση ρος, προβληµατισµένος όντας, δεσµεύτηκε να εισηγηθεί την περαιτέρω διερεύνηση 
του θέµατος. Δεσµεύτηκε δε ακόµη να ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου µας του θέµατος. Δεσµεύτηκε δε ακόµη να ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου µας 
προσωπικά αναφορικά µε το φλέγον αυτό ζήτηµα.προσωπικά αναφορικά µε το φλέγον αυτό ζήτηµα.
Τα κακώς κείµενα όµως αντί να συρρικνώνονται πλήθαιναν ... Η εταιρεία για την Τα κακώς κείµενα όµως αντί να συρρικνώνονται πλήθαιναν ... Η εταιρεία για την 

οποία επεφύλασσε η March θετική γνωµοδότηση, ας υπογραµµίσουµε πως δεν είχε οποία επεφύλασσε η March θετική γνωµοδότηση, ας υπογραµµίσουµε πως δεν είχε 
συµπεριληφθεί καν στον αρχικό κατάλογο των υποψήφιων προς κατάρτιση ασφαλι-συµπεριληφθεί καν στον αρχικό κατάλογο των υποψήφιων προς κατάρτιση ασφαλι-
στικής σύµβασης εταιρειών, καθώς υστερούσε σε επίπεδο παροχών και service ενώ στικής σύµβασης εταιρειών, καθώς υστερούσε σε επίπεδο παροχών και service ενώ 
ήταν σαφώς ακριβότερη των υπολοίπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η φωνή µας ήταν σαφώς ακριβότερη των υπολοίπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η φωνή µας 
έβαινε κλιµακούµενη, µετατρεπόµενη σε κραυγή.έβαινε κλιµακούµενη, µετατρεπόµενη σε κραυγή.
Ο Σύλλογος µας έχει ξεκαθαρίσει πλειστάκις πως άποψη για το κόστος δεν εκφέ-Ο Σύλλογος µας έχει ξεκαθαρίσει πλειστάκις πως άποψη για το κόστος δεν εκφέ-

ρει. Αυτό ας το συνυπολογίσει η Διοίκηση και σε συνεργασία µε την Credit Agricole ας ρει. Αυτό ας το συνυπολογίσει η Διοίκηση και σε συνεργασία µε την Credit Agricole ας 
αποφασίσουν, καθώς µην ξεχνάµε πως η Credit Agricole είναι µία Τράπεζα που δρα-αποφασίσουν, καθώς µην ξεχνάµε πως η Credit Agricole είναι µία Τράπεζα που δρα-
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στηριοποιείται στην παγκόσµια αγορά και δεν θα σταθούµε εµείς εµπόδιο σε όποια στηριοποιείται στην παγκόσµια αγορά και δεν θα σταθούµε εµείς εµπόδιο σε όποια 
απόφασή της στηριζόµενη σε πολιτική ή επιχειρηµατική στρατηγική που δεν γνωρί-απόφασή της στηριζόµενη σε πολιτική ή επιχειρηµατική στρατηγική που δεν γνωρί-
ζουµε ούτε πρέπει εξ ιδιότητας να γνωρίζουµε. Η οικονοµική έκφανση εποµένως του ζουµε ούτε πρέπει εξ ιδιότητας να γνωρίζουµε. Η οικονοµική έκφανση εποµένως του 
ζητήµατος δεν συγκαταλέγεται στις διεκδικήσεις µας. Αυτό όµως που δεν απεµπο-ζητήµατος δεν συγκαταλέγεται στις διεκδικήσεις µας. Αυτό όµως που δεν απεµπο-
λούµε και περιφρουρούµε µε νύχια και µε δόντια είναι οι παροχές του ασφαλιστηρίου λούµε και περιφρουρούµε µε νύχια και µε δόντια είναι οι παροχές του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου καθώς και το service.συµβολαίου καθώς και το service.
Για τις µεν παροχές, κατόπιν γραπτής επικοινωνίας µας µε τις υπόλοιπες υποψή-Για τις µεν παροχές, κατόπιν γραπτής επικοινωνίας µας µε τις υπόλοιπες υποψή-

φιες εταιρείες, ενηµερωθήκαµε πως το πακέτο παροχών είναι µακράν ελκυστικότερο φιες εταιρείες, ενηµερωθήκαµε πως το πακέτο παροχών είναι µακράν ελκυστικότερο 
της πρώτης και απ΄ ό,τι µας µεταφέρουν δεν τηρήθηκαν οι θεσπισµένες διαδικασίες, της πρώτης και απ΄ ό,τι µας µεταφέρουν δεν τηρήθηκαν οι θεσπισµένες διαδικασίες, 
όσον αφορά δε το service δεν έχουµε να πούµε κάτι ... µεταφέραµε στον Διευθύνοντα όσον αφορά δε το service δεν έχουµε να πούµε κάτι ... µεταφέραµε στον Διευθύνοντα 
Σύµβουλο πως αρκεί - για να πειστεί - να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο και η Σύµβουλο πως αρκεί - για να πειστεί - να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο και η 
απάντηση θα του δοθεί αυτοµάτως. απάντηση θα του δοθεί αυτοµάτως. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να αναφερθούµε στο συ-Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να αναφερθούµε στο συ-
νάδελφο Αντώνη Κυνηγαλάκη που όλοι του ευχόµαστε νάδελφο Αντώνη Κυνηγαλάκη που όλοι του ευχόµαστε 
το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη να είναι η τελευ-το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη να είναι η τελευ-
ταία περιπέτεια υγείας που βιώνει. Ας σηµειώσουµε πως ταία περιπέτεια υγείας που βιώνει. Ας σηµειώσουµε πως 
µετά από δύο χρόνια αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµα-µετά από δύο χρόνια αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµα-
τα, µη δυνάµενος να κινηθεί χωρίς βοήθεια, και σωρεία τα, µη δυνάµενος να κινηθεί χωρίς βοήθεια, και σωρεία 
άλλων παρεπόµενων προβληµάτων που δεν µπορούν άλλων παρεπόµενων προβληµάτων που δεν µπορούν 
να γραφτούν µε µελάνι. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε να γραφτούν µε µελάνι. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε 
στους πρώτους µήνες αυτού του γολγοθά που όλοι - και στους πρώτους µήνες αυτού του γολγοθά που όλοι - και 
ιδιαίτερα οι φίλοι του - θυµόµαστε αλλά θέλουµε να ξε-ιδιαίτερα οι φίλοι του - θυµόµαστε αλλά θέλουµε να ξε-
χάσουµε. Μόνο κάποιος που έχει βιώσει τέτοιου είδους χάσουµε. Μόνο κάποιος που έχει βιώσει τέτοιου είδους 
καταστάσεις µπορεί να αντιληφθεί τις πραγµατικές τους καταστάσεις µπορεί να αντιληφθεί τις πραγµατικές τους 
διαστάσεις ... άλλο πράγµα να στα αφηγούνται και άλλο διαστάσεις ... άλλο πράγµα να στα αφηγούνται και άλλο 
να τα βιώνεις.να τα βιώνεις.

 Συν τοις άλλοις όµως ο συνάδελφος και η οικογένειά του είχαν να αντιµετωπίσουν  Συν τοις άλλοις όµως ο συνάδελφος και η οικογένειά του είχαν να αντιµετωπίσουν 
και την Groupama η οποία, παρόλο που οι Υγειονοµικές Επιτροπές του αναγνώριζαν και την Groupama η οποία, παρόλο που οι Υγειονοµικές Επιτροπές του αναγνώριζαν 
80% αναπηρία, και όχι µόνο 67% που απαιτείται για να είναι δικαιούχος αποζηµίωσης, 80% αναπηρία, και όχι µόνο 67% που απαιτείται για να είναι δικαιούχος αποζηµίωσης, 
εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να µην του καταβάλλει την προσήκουσα αποζηµίωση εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να µην του καταβάλλει την προσήκουσα αποζηµίωση 
ως παθών εν υπηρεσία. Το ζήτηµα θα αχθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και ως παθών εν υπηρεσία. Το ζήτηµα θα αχθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και 
εκεί δε χωρούν νοµικά τερτίπια και τεχνάσµατα. Χωρίς καµία αµφιβολία ο συνάδελ-εκεί δε χωρούν νοµικά τερτίπια και τεχνάσµατα. Χωρίς καµία αµφιβολία ο συνάδελ-
φος θα δικαιωθεί, ύστερα όµως µετά από πολλά χρόνια. Στη διάθεση του οιουδήποτε φος θα δικαιωθεί, ύστερα όµως µετά από πολλά χρόνια. Στη διάθεση του οιουδήποτε 
θέλει να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία, τα παραστατικά και αποδεικτικά του συ-θέλει να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία, τα παραστατικά και αποδεικτικά του συ-
ναδέλφου που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς και την απάντηση της Groupama. ναδέλφου που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς και την απάντηση της Groupama. 
Το µέτωπο ακόµη ανοικτό και εµείς ετοιµοπόλεµοι.Το µέτωπο ακόµη ανοικτό και εµείς ετοιµοπόλεµοι.
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Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί 
και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την κα-και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την κα-
θιερωµένη ως «ατζέντα» των προβληµάτων θιερωµένη ως «ατζέντα» των προβληµάτων 
που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα 
που έχουν αξιολογηθεί ως βαρύνουσας ση-που έχουν αξιολογηθεί ως βαρύνουσας ση-
µασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας µασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας 
και πρέπει να τύχουν άµεσης και προσή-και πρέπει να τύχουν άµεσης και προσή-
κουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελι-κουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελι-
ώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν ώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν 
λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διά-λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διά-
στηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα.στηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα.
Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της 

καθηµερινότητας; Δυστυχώς τόσο η Διοίκη-καθηµερινότητας; Δυστυχώς τόσο η Διοίκη-
ση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως ση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως 
η επίλυση των «µεγάλων» προβληµάτων η επίλυση των «µεγάλων» προβληµάτων 

συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε πως συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε πως 
η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται 
αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν 
εναγωνίως λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλ-εναγωνίως λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλ-
φους, καταλήγουµε λανθασµένα στο συµπέρασµα ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής φους, καταλήγουµε λανθασµένα στο συµπέρασµα ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής 
µας. Και όταν οι συνδικαλιστές τα θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπο-µας. Και όταν οι συνδικαλιστές τα θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπο-
ρικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα να µη συν-ρικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα να µη συν-
δράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέµατα της καθηµερινότητας είτε δράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέµατα της καθηµερινότητας είτε 
η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν.η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν.
Απόρροια όλων αυτών; Τα προβλήµατα αυτά που ταλανίζουν καθηµερινά τους Απόρροια όλων αυτών; Τα προβλήµατα αυτά που ταλανίζουν καθηµερινά τους 

συναδέλφους χρονίζουν, διογκώνονται και πλέον έχουν «επάξια» να ανταγωνιστούν συναδέλφους χρονίζουν, διογκώνονται και πλέον έχουν «επάξια» να ανταγωνιστούν 
σε έκταση και βάθος εκείνα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα των σοβαρών – µεγά-σε έκταση και βάθος εκείνα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα των σοβαρών – µεγά-
λων προβληµάτων.λων προβληµάτων.
Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί εµείς, ως Σύλ-Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί εµείς, ως Σύλ-

λογος, θεωρούµε πως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να τύχουν ίδιας λογος, θεωρούµε πως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να τύχουν ίδιας 
προσοχής και αντιµετώπισης µε τα µεγάλα προβλήµατα, όπως εκείνο του Ασφαλιστι-προσοχής και αντιµετώπισης µε τα µεγάλα προβλήµατα, όπως εκείνο του Ασφαλιστι-
κού και του Κανονισµού Λειτουργίας, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαµβάνονται στο κού και του Κανονισµού Λειτουργίας, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαµβάνονται στο 
πλέγµα των διεκδικήσεων όχι µόνο των πρωτοβάθµιων σωµατείων αλλά και των δευ-πλέγµα των διεκδικήσεων όχι µόνο των πρωτοβάθµιων σωµατείων αλλά και των δευ-
τεροβάθµιων οµοσπονδιακών οργάνων φθάνοντας ακόµη και στα τριτοβάθµια όπως τεροβάθµιων οµοσπονδιακών οργάνων φθάνοντας ακόµη και στα τριτοβάθµια όπως 
η Γ.Σ.Ε.Ε.η Γ.Σ.Ε.Ε.
Ενδεικτικά αναφέρουµε την κινητοποίηση του Συλλόγου µας ως προς το ζήτηµα Ενδεικτικά αναφέρουµε την κινητοποίηση του Συλλόγου µας ως προς το ζήτηµα 

του Καταστήµατος της Κοζάνης. Το θέµα αυτό ήρθε να µας αποδείξει για πολλοστή του Καταστήµατος της Κοζάνης. Το θέµα αυτό ήρθε να µας αποδείξει για πολλοστή 
φορά πως η ολιγωρία στην επίλυση ενός προβλήµατος καθηµερινότητας τό γιγαντώ-φορά πως η ολιγωρία στην επίλυση ενός προβλήµατος καθηµερινότητας τό γιγαντώ-
νει και τό εξοµοιώνει από άποψη σηµασίας και αξίας προσοχής µε το «µεγάλο» πρό-νει και τό εξοµοιώνει από άποψη σηµασίας και αξίας προσοχής µε το «µεγάλο» πρό-
βληµα, πόσο µάλλον δε αν αναλογιστεί κανείς πως µία µεγάλη µερίδα συναδέλφων βληµα, πόσο µάλλον δε αν αναλογιστεί κανείς πως µία µεγάλη µερίδα συναδέλφων 
έρχονται αντιµέτωποι, τόσο ατοµικά όσο και σε συλλογικότερο επίπεδο, µε τέτοιου έρχονται αντιµέτωποι, τόσο ατοµικά όσο και σε συλλογικότερο επίπεδο, µε τέτοιου 
είδους προβλήµατα καθηµερινότητας.είδους προβλήµατα καθηµερινότητας.
Στο συγκεκριµένο µάλιστα ζήτηµα ας σηµειώσουµε πως, αποβαίνοντας άκαρπες οι Στο συγκεκριµένο µάλιστα ζήτηµα ας σηµειώσουµε πως, αποβαίνοντας άκαρπες οι 

προσπάθειές µας για επίλυση του θέµατος από τους αρµοδίους, αναγκαστήκαµε να προσπάθειές µας για επίλυση του θέµατος από τους αρµοδίους, αναγκαστήκαµε να 
απευθυνθούµε κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν απευθυνθούµε κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν 
να επιλύονται όλα τα ζητήµατα αυτά καθηµερινότητας των συναδέλφων από τον να επιλύονται όλα τα ζητήµατα αυτά καθηµερινότητας των συναδέλφων από τον 
Διευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας παρά µόνο να επιλαµβάνεται των ζητηµάτων Διευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας παρά µόνο να επιλαµβάνεται των ζητηµάτων 
εκείνων στα οποία δεν µπορούν να δώσουν λύσεις οι αρµόδιοι.εκείνων στα οποία δεν µπορούν να δώσουν λύσεις οι αρµόδιοι.



/σελ. 6

Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο προτείναµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη σύσταση ενός Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο προτείναµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη σύσταση ενός 
Γραφείου Υποδοχής και Επίλυσης αιτηµάτων - προβληµάτων των συναδέλφων για τα Γραφείου Υποδοχής και Επίλυσης αιτηµάτων - προβληµάτων των συναδέλφων για τα 
ζητήµατα που τους ταλανίζουν στην καθηµερινότητά τους, ώστε να βρίσκονται λύσεις ζητήµατα που τους ταλανίζουν στην καθηµερινότητά τους, ώστε να βρίσκονται λύσεις 
και να εξοµαλύνονται οι εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλ-και να εξοµαλύνονται οι εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλ-
λον. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές αυτές δικλείδες για δίκαιη και λον. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές αυτές δικλείδες για δίκαιη και 
άµεση αντιµετώπιση των όσων αιτούνται οι συνάδελφοι στο Γραφείο αυτό, ώστε ακό-άµεση αντιµετώπιση των όσων αιτούνται οι συνάδελφοι στο Γραφείο αυτό, ώστε ακό-
µη και στην περίπτωση που απορριφθούν τα αιτήµατά τους, η απόρριψη αυτή να συ-µη και στην περίπτωση που απορριφθούν τα αιτήµατά τους, η απόρριψη αυτή να συ-
νοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση, για να µην καταλαµβάνονται οι συνάδελφοι από νοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση, για να µην καταλαµβάνονται οι συνάδελφοι από 
το αίσθηµα της αδικίας.το αίσθηµα της αδικίας.

Ακόµη και τα κεκτηµένα του συνδικαλιστικού Ακόµη και τα κεκτηµένα του συνδικαλιστικού 
κινήµατος τίθενται εν αµφιβόλω, υπό το πρίσµα κινήµατος τίθενται εν αµφιβόλω, υπό το πρίσµα 
της διεθνούς και εθνικής κρίσης. Δυστυχώς από τα της διεθνούς και εθνικής κρίσης. Δυστυχώς από τα 
«σηµάδια αυτά της εποχής µας» δεν ξεφεύγει και το «σηµάδια αυτά της εποχής µας» δεν ξεφεύγει και το 
ζήτηµα του ασφαλιστικού. Οι δύσκολες αυτές συν-ζήτηµα του ασφαλιστικού. Οι δύσκολες αυτές συν-
θήκες όµως µας θωρακίζουν σε συνδικαλιστικό επί-θήκες όµως µας θωρακίζουν σε συνδικαλιστικό επί-
πεδο και µας καθιστούν περισσότερο µάχιµους από πεδο και µας καθιστούν περισσότερο µάχιµους από 
ποτέ, συµβάλλοντας µε κάθε τρόπο στον αγώνα της ποτέ, συµβάλλοντας µε κάθε τρόπο στον αγώνα της 
ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ που αποτυπώνεται λ.χ. σε κινητο-ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ που αποτυπώνεται λ.χ. σε κινητο-
ποιήσεις και δικαστικούς αγώνες.ποιήσεις και δικαστικούς αγώνες.

Η Εµπορική έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά Η Εµπορική έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά 
διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά σίγουρα βρί-διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά σίγουρα βρί-
σκεται µακριά ακόµη από το στόχο. Αυτό το µαρ-σκεται µακριά ακόµη από το στόχο. Αυτό το µαρ-
τυρούν η διαδικασία και το σύστηµα προαγωγών, τυρούν η διαδικασία και το σύστηµα προαγωγών, 
παραπόνων και τοποθετήσεων.παραπόνων και τοποθετήσεων.
Ο υφιστάµενος κανονισµός και σύστηµα προα-Ο υφιστάµενος κανονισµός και σύστηµα προα-

γωγών, για να µιλούµε συγκεκριµένα, βρίθει κε-γωγών, για να µιλούµε συγκεκριµένα, βρίθει κε-
νών και ασαφειών που επιτρέπουν τη δηµιουργία νών και ασαφειών που επιτρέπουν τη δηµιουργία 
στρεβλώσεων τόσο σε επίπεδο επιλογής προσώπων στρεβλώσεων τόσο σε επίπεδο επιλογής προσώπων 
όσο και επιλογής χρονικού σηµείου κοινοποίησης όσο και επιλογής χρονικού σηµείου κοινοποίησης 
των προαγωγών. Απόρροια αυτών των «κενών» η των προαγωγών. Απόρροια αυτών των «κενών» η 
αδικία όσων δεν έχουν εγκολπωθεί σε παρατάξεις, αδικία όσων δεν έχουν εγκολπωθεί σε παρατάξεις, 

παρέες και κλίκες είτε µε την µη προαγωγή τους είτε µε την  προαγωγή κάποιων κου-παρέες και κλίκες είτε µε την µη προαγωγή τους είτε µε την  προαγωγή κάποιων κου-
µπάρων εις βάρος τους ... ίδιο νόµισµα µε δύο όψεις. µπάρων εις βάρος τους ... ίδιο νόµισµα µε δύο όψεις. 
Ο Σύλλογος µας φυσικά και δε θα µπορούσε να δεχθεί παθητικά τη νοσούσα αυτή Ο Σύλλογος µας φυσικά και δε θα µπορούσε να δεχθεί παθητικά τη νοσούσα αυτή 

κατάσταση και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε µε ανακοίνωσή του την υιοθέτηση ενός κατάσταση και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε µε ανακοίνωσή του την υιοθέτηση ενός 
µοντέλου – συστήµατος προαγωγών που εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας και της µοντέλου – συστήµατος προαγωγών που εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας,  προβαίνοντας σε διεξοδική ανάλυση της φιλοσοφίας, δοµής και λειτουρ-αξιοκρατίας,  προβαίνοντας σε διεξοδική ανάλυση της φιλοσοφίας, δοµής και λειτουρ-
γίας του. γίας του. 
Επιγραµµατικά προτείναµε πως σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί το και-Επιγραµµατικά προτείναµε πως σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί το και-

νούριο σύστηµα αξιολόγησης. Ακολούθως δε να ανατεθεί στους άξιους συναδέλφους νούριο σύστηµα αξιολόγησης. Ακολούθως δε να ανατεθεί στους άξιους συναδέλφους 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση προγράµµατος προαγωγών, του οποίου η της Διεύθυνσης Πληροφορικής η δόµηση προγράµµατος προαγωγών, του οποίου η 
παραµετροποίηση θα γίνει µε γνώµονα τις παραπάνω αρχές, ενώ υπό την αίρεση υι-παραµετροποίηση θα γίνει µε γνώµονα τις παραπάνω αρχές, ενώ υπό την αίρεση υι-
οθέτησης των ανωτέρω πλέον θα παρέλκει η συνέχιση της υπόστασης της Επιτροπής οθέτησης των ανωτέρω πλέον θα παρέλκει η συνέχιση της υπόστασης της Επιτροπής 
Παραπόνων µε την παλαιότερη λειτουργία της. Συνελόντι ειπείν, η Επιτροπή Παρα-Παραπόνων µε την παλαιότερη λειτουργία της. Συνελόντι ειπείν, η Επιτροπή Παρα-
πόνων δε θα πάψει να υφίσταται, όµως πλέον θα έχει διαφοροποιηθεί ο ρόλος της. πόνων δε θα πάψει να υφίσταται, όµως πλέον θα έχει διαφοροποιηθεί ο ρόλος της. 



/σελ. 7

Η µη υιοθέτηση µίας προτεινόµενης διαδικασίας απολύτως διαφανούς δηµιουργεί Η µη υιοθέτηση µίας προτεινόµενης διαδικασίας απολύτως διαφανούς δηµιουργεί 
την εύλογη απορία µας ... γιατί άραγε; Δεν πρέπει να υφίσταται µία διαδικασία προ-την εύλογη απορία µας ... γιατί άραγε; Δεν πρέπει να υφίσταται µία διαδικασία προ-
αγωγών, κατά τέτοιο τρόπο δοµηµένη και παραµετροποιηµένη που να µπορεί κατ΄ αγωγών, κατά τέτοιο τρόπο δοµηµένη και παραµετροποιηµένη που να µπορεί κατ΄ 
ελάχιστον να δύναται να αποµονώσει τους συναδέλφους µε τα πλαστά πτυχία ανωτέ-ελάχιστον να δύναται να αποµονώσει τους συναδέλφους µε τα πλαστά πτυχία ανωτέ-
ρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και µε πλαστά πτυχία, ακόµη και ρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και µε πλαστά πτυχία, ακόµη και 
επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στις οποίες δεν µπορούν να αρθρώσουν ούτε επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στις οποίες δεν µπορούν να αρθρώσουν ούτε 
µία λέξη;µία λέξη;
Ανθοφορία δεν νοείται χωρίς καρπό και ο καρπός είναι οι άξιοι συνάδελφοι που το Ανθοφορία δεν νοείται χωρίς καρπό και ο καρπός είναι οι άξιοι συνάδελφοι που το 

µόνο εργαλείο που χρειάζονται είναι το κίνητρο για το αυτονόητο ... την επιβράβευση µόνο εργαλείο που χρειάζονται είναι το κίνητρο για το αυτονόητο ... την επιβράβευση 
των αξίων µέσω διαδικασιών των οποίων οι δικλείδες ασφάλειας και αξιοκρατίας θα των αξίων µέσω διαδικασιών των οποίων οι δικλείδες ασφάλειας και αξιοκρατίας θα 
έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Ο δικαιολογηµένα απογοητευµένος άξιος συνάδελφος έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Ο δικαιολογηµένα απογοητευµένος άξιος συνάδελφος 
ρουφιάνος και κλικαδόρος δε µπορεί να γίνει, µπορεί όµως να προστατεύσει µε νύχια ρουφιάνος και κλικαδόρος δε µπορεί να γίνει, µπορεί όµως να προστατεύσει µε νύχια 
και µε δόντια το συµφέρον το δικό του και του παιδιού του. Κατόπιν όλων αυτών, µε-και µε δόντια το συµφέρον το δικό του και του παιδιού του. Κατόπιν όλων αυτών, µε-
ταφέραµε στον κ. Strub πως ο άξιος συνάδελφος προσµένει από εκείνον να σταθεί στο ταφέραµε στον κ. Strub πως ο άξιος συνάδελφος προσµένει από εκείνον να σταθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσει σχετικά χωρίς φόβο αλλά µε πάθος... το πά-ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσει σχετικά χωρίς φόβο αλλά µε πάθος... το πά-
θος για ανανέωση, για πάταξη κάθε κακώς κειµένου και αναχρονιστικής αντίληψης. θος για ανανέωση, για πάταξη κάθε κακώς κειµένου και αναχρονιστικής αντίληψης. 
Κατ΄ επανάληψη όµως έχουµε επισηµάνει πως η κατάσταση βαλτώνει όλο και πιο Κατ΄ επανάληψη όµως έχουµε επισηµάνει πως η κατάσταση βαλτώνει όλο και πιο 

πολύ. Προσπαθούµε να καταπολεµήσουµε τη βασική γενεσιουργό αιτία ... εκείνη της πολύ. Προσπαθούµε να καταπολεµήσουµε τη βασική γενεσιουργό αιτία ... εκείνη της 
κοµµατικής αντίληψης, η οποία όσο δεν πατάσσεται ολοσχερώς τόσο γιγαντώνεται κοµµατικής αντίληψης, η οποία όσο δεν πατάσσεται ολοσχερώς τόσο γιγαντώνεται 
και δηµιουργεί προβλήµατα που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Ο αγώνας µας και δηµιουργεί προβλήµατα που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Ο αγώνας µας 
κατά ορισµένων καιροσκόπων συνδικαλιστών – Μαυρογιαλούρων συνεχίζεται ακάθε-κατά ορισµένων καιροσκόπων συνδικαλιστών – Μαυρογιαλούρων συνεχίζεται ακάθε-
κτος.κτος.
Όσον αφορά τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, του έχουµε επισηµάνει µε κάθε ευκαιρία, Όσον αφορά τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, του έχουµε επισηµάνει µε κάθε ευκαιρία, 

προφορικώς και γραπτώς, πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη. Μία λάθος προφορικώς και γραπτώς, πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη. Μία λάθος 
επιλογή σήµερα υποθηκεύει την Τράπεζα αύριο. Συγκεκριµένα, όπως έχει καταδείξει επιλογή σήµερα υποθηκεύει την Τράπεζα αύριο. Συγκεκριµένα, όπως έχει καταδείξει 
το πρόσφατο παρελθόν, αλιεύονται από την αγορά στελέχη κατά πολύ υποδεέστερα το πρόσφατο παρελθόν, αλιεύονται από την αγορά στελέχη κατά πολύ υποδεέστερα 
από τους ανθρώπους που ανήκουν στους κόλπους της Τράπεζας. Τα στελέχη αυτά από τους ανθρώπους που ανήκουν στους κόλπους της Τράπεζας. Τα στελέχη αυτά 
αδυνατούν να σταθούν στο αδυνατούν να σταθούν στο ύψοςύψος των περιστάσεων, οι απολαβές τους ωστόσο αλλά  των περιστάσεων, οι απολαβές τους ωστόσο αλλά 
και η αποζηµίωσή τους, κατά την αποχώρησή τους, ανέρχεται σε µεγάλο και η αποζηµίωσή τους, κατά την αποχώρησή τους, ανέρχεται σε µεγάλο ύψοςύψος, δυσα-, δυσα-
νάλογο της απόδοσής τους. Συν τοις άλλοις συνεχίζουν και χρεώνουν την Τράπεζα νάλογο της απόδοσής τους. Συν τοις άλλοις συνεχίζουν και χρεώνουν την Τράπεζα 
και µετά την αποχώρησή τους, καθώς έχουν εµφυσήσει στην οµάδα που αφήνουν και µετά την αποχώρησή τους, καθώς έχουν εµφυσήσει στην οµάδα που αφήνουν 
πίσω τους φιλοσοφίες και αντιλήψεις που συνιστούν τροχοπέδη για τη θετική πορεία πίσω τους φιλοσοφίες και αντιλήψεις που συνιστούν τροχοπέδη για τη θετική πορεία 
της Τράπεζας … Με άλλα λόγια φτάνουµε να βρισκόµαστε µεταξύ Σκύλας (στελέχη της Τράπεζας … Με άλλα λόγια φτάνουµε να βρισκόµαστε µεταξύ Σκύλας (στελέχη 
έξωθεν) και Χάρυβδης (κλικαρία αυτών των στελεχών), χωρίς ειλικρινά να µπορούµε έξωθεν) και Χάρυβδης (κλικαρία αυτών των στελεχών), χωρίς ειλικρινά να µπορούµε 
να επιλέξουµε ποιοι είναι χειρότεροι για την Τράπεζα και τον Όµιλο.να επιλέξουµε ποιοι είναι χειρότεροι για την Τράπεζα και τον Όµιλο.
Πρέπει επιτέλους να περιφράξουν το ξέφραγο αµπέλι!Πρέπει επιτέλους να περιφράξουν το ξέφραγο αµπέλι!

Το οργανόγραµµα τύποις ολοκληρώθηκε. Το οργανόγραµµα τύποις ολοκληρώθηκε. 
Ποιο νόηµα έχει όµως η υποστήριξη ότι περαι-Ποιο νόηµα έχει όµως η υποστήριξη ότι περαι-

ώθηκε µία διαδικασία, όταν χρήζει τόσων πολ-ώθηκε µία διαδικασία, όταν χρήζει τόσων πολ-
λών τροποποιήσεων; Το οργανόγραµµα χρειάζε-λών τροποποιήσεων; Το οργανόγραµµα χρειάζε-
ται να υποστεί τόσες πολλές αλλαγές, που εάν ται να υποστεί τόσες πολλές αλλαγές, που εάν 
και όταν αυτές υλοποιηθούν, θα µιλάµε για ένα και όταν αυτές υλοποιηθούν, θα µιλάµε για ένα 
νέο οργανόγραµµα.νέο οργανόγραµµα.
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Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών, καθώς η επετηρίδα τα Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών, καθώς η επετηρίδα τα 
τελευταία 25 χρόνια έχει παραβιαστεί επανειληµµένα και προ-τελευταία 25 χρόνια έχει παραβιαστεί επανειληµµένα και προ-
κλητικά.κλητικά.
Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά, καθώς η Τράπε-Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά, καθώς η Τράπε-
ζα διαθέτει άξια και ικανά στελέχη.ζα διαθέτει άξια και ικανά στελέχη.
Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέκνων θανόντων Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέκνων θανόντων 
συναδέλφων και πολυτέκνων.συναδέλφων και πολυτέκνων.
Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας για τους νεοπρο-Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας για τους νεοπρο-
σλαµβανόµενους. Τήρηση του Οργανισµού Προσωπικού και σλαµβανόµενους. Τήρηση του Οργανισµού Προσωπικού και 
άµεση ένταξη των νέων συναδέλφων.άµεση ένταξη των νέων συναδέλφων.
Οι προαγωγές µεγαλοβάθµων έγιναν µε χρονικό διάστηµα Οι προαγωγές µεγαλοβάθµων έγιναν µε χρονικό διάστηµα 
αναφοράς το 2010. Τι γίνεται όµως µε το 2006, 2007, 2008 και αναφοράς το 2010. Τι γίνεται όµως µε το 2006, 2007, 2008 και 
2009; Διότι η νοµοθεσία παρέχει την διακριτική ευχέρεια για το 2009; Διότι η νοµοθεσία παρέχει την διακριτική ευχέρεια για το 
πότεπότε θα υλοποιηθούν και όχι για το να µην πραγµατοποιη- θα υλοποιηθούν και όχι για το να µην πραγµατοποιη-
θούν θούν ποτέποτέ για κάποια χρόνια. για κάποια χρόνια.
Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών 
µε διαφανείς διαδικασίες.µε διαφανείς διαδικασίες.
Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή των υπερωριών.Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή των υπερωριών.
Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από τον Οργανισµό Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από τον Οργανισµό 
και τις Σ.Σ.Ε.και τις Σ.Σ.Ε.
Οργανόγραµµα.Οργανόγραµµα.
Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε άµεση κατα-Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε άµεση κατα-
βολή των αντίστοιχων επιδοµάτων και αντικατάστασή του µε βολή των αντίστοιχων επιδοµάτων και αντικατάστασή του µε 
εκείνο των µόνιµων τοποθετήσεων.εκείνο των µόνιµων τοποθετήσεων.
Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφά-Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφά-
λεια στους χώρους εργασίας.λεια στους χώρους εργασίας.
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1. Καταβολή εφάπαξ παροχής 1. Καταβολή εφάπαξ παροχής 
στα συνταξιοδοτούµενα µέληστα συνταξιοδοτούµενα µέλη

Από το 1990 ως και το Δεκέµβριο του 2002, ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, Από το 1990 ως και το Δεκέµβριο του 2002, ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, 
λειτουργώντας υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης, λειτουργώντας υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης, 
αποτελούσε τον αρµόδιο φορέα για την καταβολή της εφά-αποτελούσε τον αρµόδιο φορέα για την καταβολή της εφά-
παξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη. Στη συνέχεια παξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη. Στη συνέχεια 
συστάθηκε το Ταµείο, των αρµοδιοτήτων του οποίου άπτο-συστάθηκε το Ταµείο, των αρµοδιοτήτων του οποίου άπτο-
νται τόσο η καταβολή της εφάπαξ παροχής στα συνταξιο-νται τόσο η καταβολή της εφάπαξ παροχής στα συνταξιο-

δοτούµενα µέλη όσο και η καταβολή για την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Από δοτούµενα µέλη όσο και η καταβολή για την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Από 
1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας  το ποσό των 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας  το ποσό των 
533.858,40 €.533.858,40 €.

2. Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας 2. Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας 
για νοσοκοµειακή περίθαλψηγια νοσοκοµειακή περίθαλψη

Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για 
νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των 3.300 €.νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλψη το ποσό των 3.300 €.
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Φυσικά δε θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε σε λίγες αράδες Φυσικά δε θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε σε λίγες αράδες 
κειµένου το σύνολο των συνδικαλιστικών ενεργειών του Συλ-κειµένου το σύνολο των συνδικαλιστικών ενεργειών του Συλ-
λόγου µας. Αυτές αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις µας και η λόγου µας. Αυτές αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις µας και η 
αναφορά που ακολουθεί είναι απολύτως ενδεικτική.αναφορά που ακολουθεί είναι απολύτως ενδεικτική.
Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα συ-Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφανίζουν έντονα συ-

µπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, µπτώµατα στρουθοκαµηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, 
για την αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος στα τελευταία για την αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος στα τελευταία 
τρία συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο δια-τρία συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο δια-
πραγµατεύσεων στις Σ.Σ.Ε. πραγµατεύσεων στις Σ.Σ.Ε. 
Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαι-Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαι-

ότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε µία ότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε µία 
πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι 
απεργίες να µην είναι 24ωρες αλλά απεργίες να µην είναι 24ωρες αλλά 
πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί 
διαφορετική τράπεζα. Και ποια η αι-διαφορετική τράπεζα. Και ποια η αι-
τιολογική βάση αυτής της πρότασης; τιολογική βάση αυτής της πρότασης; 
Διότι η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω Διότι η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω 
κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω 
µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ελευ-µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας των συναδέλφων, καθώς και θερίας των συναδέλφων, καθώς και 
η Εθνική, η Αγροτική Τράπεζα και το η Εθνική, η Αγροτική Τράπεζα και το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο 
απεργούσαν και το αποτέλεσµα; απεργούσαν και το αποτέλεσµα; 
Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί 

των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, 
οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν 
αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια 
«εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν 
εις βάρος µας πελατεία κατά τις ηµέ-εις βάρος µας πελατεία κατά τις ηµέ-
ρες των κινητοποιήσεων. ρες των κινητοποιήσεων. 
Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το 

λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρότασή λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρότασή 
µας αυτή. µας αυτή. 

ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁ
ÔÇË.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210 - 3239.112ÔÇË.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210 - 3239.112

17/04/2010 17/04/2010

ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁ
ÔÇË.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210 - 3239.112ÔÇË.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210 - 3239.112

10/05/2010 10/05/2010

1 (2 ), 105 51 1 (2 ), 105 51 
.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - Fax: 210 - 3239.112.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - Fax: 210 - 3239.112

24/11/2010 24/11/2010

1 (2 ), 105 51 1 (2 ), 105 51 
.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - Fax: 210 - 3239.112.: 210 - 3239.111, 3283.429, 3430 - Fax: 210 - 3239.112

10/12/2010 10/12/2010



/σελ. 11

Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρόνιαΟ Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια  έχει διέλθει έχει διέλθει 
από όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταίααπό όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα δε τελευταία  εννέα (9)  χρόνια εννέα (9)  χρόνια 
είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΟΤΟΕ. της ΟΤΟΕ. 
Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, 

ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η Γραµµατεία 
Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε (15) µήνες, µετά το πέρας Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε (15) µήνες, µετά το πέρας 
του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας.του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας.
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Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη η ετήσια χοροεσπερίδα Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη η ετήσια χοροεσπερίδα 
του Συλλόγου µας και εξεδόθη ανακοίνωση για το πρό-του Συλλόγου µας και εξεδόθη ανακοίνωση για το πρό-
γραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα γραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα 
µέλη µας, το οποίο και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς οι µέλη µας, το οποίο και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς οι 
συνάδελφοι το τίµησαν λίαν δεόντως.συνάδελφοι το τίµησαν λίαν δεόντως.

Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατά-Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατά-
στηµα, παρουσία της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο στηµα, παρουσία της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο 
εκπρόσωπος του ΣΕΕΤ, γιατί δεν ήταν παρών ο Πρόεδρός εκπρόσωπος του ΣΕΕΤ, γιατί δεν ήταν παρών ο Πρόεδρός 
τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς τη τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς τη 

Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα λεπτά Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα λεπτά 
πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά το τε-πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά το τε-
λευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Μή-λευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Μή-
πως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι΄ αυτό υποστήρι-πως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι΄ αυτό υποστήρι-
ζε «σθεναρά»  την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντιθέτως ο Πρόεδρος του ζε «σθεναρά»  την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντιθέτως ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα ζητήµατα της Αξιοκρατίας Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα ζητήµατα της Αξιοκρατίας 
και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνοδεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνοδεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες 
έχουν βιαστεί κατ΄ εξακολούθηση τα τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθ-έχουν βιαστεί κατ΄ εξακολούθηση τα τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθ-
µητα προβλήµατα στους εργαζοµένους και επηρεάζοντας αρνητικά την πο-µητα προβλήµατα στους εργαζοµένους και επηρεάζοντας αρνητικά την πο-
ρεία της Τράπεζας. ρεία της Τράπεζας. 
Εάν αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε κανένα Εάν αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε κανένα 

ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη Διοίκηση, γιατί ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη Διοίκηση, γιατί 
εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη του και όλοι να εντα-εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη του και όλοι να εντα-
χθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες ιδέες, νέες απόψεις και νέα χθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες ιδέες, νέες απόψεις και νέα 
συνδικαλιστική φιλοσοφία.συνδικαλιστική φιλοσοφία.
Όµως ακόµη οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας γεννά Όµως ακόµη οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας γεννά 

πολλούς προβληµατισµούς …πολλούς προβληµατισµούς …

Η παιδική γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο Η παιδική γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο 
Γκλόρια µε την παρακολούθηση του θεατρικού έργου  Γκλόρια µε την παρακολούθηση του θεατρικού έργου  
“Το χρυό κλειδί”“Το χρυό κλειδί”. Η µεγάλη προσέλευση γονέων και . Η µεγάλη προσέλευση γονέων και 
τέκνων έστεψε την παιδική αυτή γιορτή µε µεγάλη τέκνων έστεψε την παιδική αυτή γιορτή µε µεγάλη 
επιτυχία.επιτυχία.
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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 01/01/2010 έως 31/12/2010   και ότι οι χρονική  περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010   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,  04-04-2011Αθήνα,  04-04-2011

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ                           ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ                           
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                    
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Αγαπητοί συνάδελφοι,Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουµε και στην Γ.Σ. του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας την Σας καλωσορίζουµε και στην Γ.Σ. του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας την 

ανάγκη ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας σε ανάγκη ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας σε 
αυτή.αυτή.
Εάν η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, η φετινή χρονιά Εάν η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, η φετινή χρονιά 

ανέδειξε µε τον πιο περίτρανο τρόπο το αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης σε εθνικό επί-ανέδειξε µε τον πιο περίτρανο τρόπο το αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης σε εθνικό επί-
πεδο, η οποία βαίνει προς το παρόν τουλάχιστον κλιµακούµενη. Ελπίζουµε η διάδοχος πεδο, η οποία βαίνει προς το παρόν τουλάχιστον κλιµακούµενη. Ελπίζουµε η διάδοχος 
χρονιά να φέρει πιο αισιόδοξα µηνύµατα για τη χώρα µας, το τραπεζικό σύστηµα και χρονιά να φέρει πιο αισιόδοξα µηνύµατα για τη χώρα µας, το τραπεζικό σύστηµα και 
δη για την Εµπορική Τράπεζα και προπάντων τους εργαζοµένους της.δη για την Εµπορική Τράπεζα και προπάντων τους εργαζοµένους της.
Όσον αφορά το Ταµείο τώρα, η δραστηριότητά του είναι διπολική, συνίσταται δηλα-Όσον αφορά το Ταµείο τώρα, η δραστηριότητά του είναι διπολική, συνίσταται δηλα-

δή στην εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη και στην παροχή νοσοκοµεια-δή στην εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη και στην παροχή νοσοκοµεια-
κής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση το Τα-κής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση το Τα-
µείο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αυτές, έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη µείο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αυτές, έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη 
επιχειρηµατική δραστηριότητα.επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι συνυφασµένη εν µέρει και Η δραστηριότητα αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι συνυφασµένη εν µέρει και 

µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την Διοίκηση. Εποµένως η άτυπη εθελουσία, µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την Διοίκηση. Εποµένως η άτυπη εθελουσία, 
η οποία ενεργοποιήθηκε εκ µέρους της Διοίκησης, εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο η οποία ενεργοποιήθηκε εκ µέρους της Διοίκησης, εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο 
Ταµείο µας, µε την αύξηση λ.χ. του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συντα-Ταµείο µας, µε την αύξηση λ.χ. του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συντα-
ξιοδοτηθέντες. Είναι αξιοπρόσεκτο πως έχει διαφοροποιηθεί η τάξη µεγεθών. Παλαιό-ξιοδοτηθέντες. Είναι αξιοπρόσεκτο πως έχει διαφοροποιηθεί η τάξη µεγεθών. Παλαιό-
τερα προκαλούσε εντύπωση όταν το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις 50.000 €, ενώ για το τερα προκαλούσε εντύπωση όταν το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις 50.000 €, ενώ για το 
χρονικό διάστηµα 2006 – 2009 κατεβλήθη από το Ταµείο το ποσό των 900.000 €. Για το χρονικό διάστηµα 2006 – 2009 κατεβλήθη από το Ταµείο το ποσό των 900.000 €. Για το 
2010 δε το ποσό αυτό ανέρχεται στις 650.000 € περίπου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύ-2010 δε το ποσό αυτό ανέρχεται στις 650.000 € περίπου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύ-
ουν την ευρωστία του Ταµείου που µπόρεσε και ανταποκρίθηκε µέσα στις δυσχερέ-ουν την ευρωστία του Ταµείου που µπόρεσε και ανταποκρίθηκε µέσα στις δυσχερέ-
στατες οικονοµικά αυτές συνθήκες.στατες οικονοµικά αυτές συνθήκες.
Η διεθνής και εθνική κρίση όµως δηµιούργησε σκοπέλους και σε χρηµατιστηριακό Η διεθνής και εθνική κρίση όµως δηµιούργησε σκοπέλους και σε χρηµατιστηριακό 

επίπεδο αλλά και στην αγορά ακινήτων. Ελπίζουµε πως οι συνθήκες αυτές δεν θα αγ-επίπεδο αλλά και στην αγορά ακινήτων. Ελπίζουµε πως οι συνθήκες αυτές δεν θα αγ-
γίξουν το Ταµείο και οι ελπίδες µας εδράζονται στο αµείωτο ενδιαφέρον για την αγο-γίξουν το Ταµείο και οι ελπίδες µας εδράζονται στο αµείωτο ενδιαφέρον για την αγο-
ρά των ακινήτων µας.ρά των ακινήτων µας.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα ακίνητά µας, αναφέρουµε:Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα ακίνητά µας, αναφέρουµε:
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1. Επένδυση στη νήσο Τήνο1. Επένδυση στη νήσο Τήνο

Από τον Σεπτέµβριο του 2010 έχουµε στα χέρια µας την αναθεωρηµένη άδεια για Από τον Σεπτέµβριο του 2010 έχουµε στα χέρια µας την αναθεωρηµένη άδεια για 
τα τέσσερα (4) µερίδια, ενώ έχει γίνει και η πολεοδοµική τακτοποίηση των ηµιυπαίθρι-τα τέσσερα (4) µερίδια, ενώ έχει γίνει και η πολεοδοµική τακτοποίηση των ηµιυπαίθρι-
ων και βοηθητικών χώρων.ων και βοηθητικών χώρων.

2. Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη2. Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη

Προβήκαµε στην πώληση ενός οικοπέδου 265 τ.µ., ενώ αποµένουν άλλα οκτώ (8) Προβήκαµε στην πώληση ενός οικοπέδου 265 τ.µ., ενώ αποµένουν άλλα οκτώ (8) 
οικόπεδα εντός σχεδίου από 250 τ.µ. έως 333 τ.µ. έκαστο και άλλα δύο (2) οικόπεδα οικόπεδα εντός σχεδίου από 250 τ.µ. έως 333 τ.µ. έκαστο και άλλα δύο (2) οικόπεδα 
συνολικής έκτασης 2.821,16 τ.µ., τα οποία θα µπορούν να τεµαχιστούν µε κάθετη ιδι-συνολικής έκτασης 2.821,16 τ.µ., τα οποία θα µπορούν να τεµαχιστούν µε κάθετη ιδι-
οκτησία σε οκτώ (8) οικόπεδα, µε το καθένα να έχει άδεια κατοικίας 100 τ.µ. κύριας οκτησία σε οκτώ (8) οικόπεδα, µε το καθένα να έχει άδεια κατοικίας 100 τ.µ. κύριας 
κατοικίας.κατοικίας.

3. Επένδυση σε άυλους τίτλους3. Επένδυση σε άυλους τίτλους

Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των 95.641,36 €. Εδώ Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των 95.641,36 €. Εδώ 
θα θέλαµε να τονίσουµε πως η διεθνής και εθνική κρίση χτύπησε και το χρηµατιστή-θα θέλαµε να τονίσουµε πως η διεθνής και εθνική κρίση χτύπησε και το χρηµατιστή-
ριο και ο αντίκτυπος είναι φανερός και στο χαρτοφυλάκιό µας. ριο και ο αντίκτυπος είναι φανερός και στο χαρτοφυλάκιό µας. 

4. Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας4. Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας

Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας  το ποσό Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 χορηγήθηκε στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µας  το ποσό 
των 533.858,40 €.των 533.858,40 €.

5. Παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης5. Παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης

Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική Από 1/1/2010 έως 31/12/2010 κατεβλήθη στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική 
περίθαλψη το ποσό των 3.300 €.περίθαλψη το ποσό των 3.300 €.

Όπως µαρτυρούν τα παραπάνω, το Ταµείο µας ήταν συνεπέστατο προς τις υποχρε-Όπως µαρτυρούν τα παραπάνω, το Ταµείο µας ήταν συνεπέστατο προς τις υποχρε-
ώσεις του και βγήκε αλώβητο από τις δύσκολες διεθνείς και εθνικές συγκυρίες. Ελπί-ώσεις του και βγήκε αλώβητο από τις δύσκολες διεθνείς και εθνικές συγκυρίες. Ελπί-
ζουµε σε καλύτερες µέρες!ζουµε σε καλύτερες µέρες!
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Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών 
δικαιολογητικών του δικαιολογητικών του « Ταµείου Αλληλοβοηθείας των « Ταµείου Αλληλοβοηθείας των 

µελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε  »µελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε  »    
 βεβαιώνεται βεβαιώνεται

η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού  ( ΕΣΟΔΑ η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού  ( ΕΣΟΔΑ 
– ΕΞΟΔΑ )  για τη χρονική  περίοδο από 01/01/2010 έως – ΕΞΟΔΑ )  για τη χρονική  περίοδο από 01/01/2010 έως 

31/12/2010   και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα 31/12/2010   και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα 
προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγουπροβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου

 και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού

Αθήνα,  04-04-2011Αθήνα,  04-04-2011

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ                           ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ                           
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/σελ. 20

2010 2010 2010 2010
µ

83.433,80 83.433,80 ) 1849,75
µ µ 5.000,00

. . / . µ 5.000,00
83.433,80 83.433,80µ µ µ 5.000,00 4329,84

µ 5.000,00
) µ 20.000,00

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

/ 20.000,00 25,26
291.270,00 0,00 68.000,00 6.204,85

) ) 1342,09

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 1.342,09

) )
µ 1.127.772,20 35.000,00 µ .µ 10.000,00
µ 330.000,00 µ µ  + 7.000,00 198,51

µ µ . 5.000,00
1.457.772,20 35.000,00 µ 30.000,00

/ 12,67
52.000,00 211,18

) . . . . . . ) . . . . .
�. . µ 200.000,00 600.000,00

µ µ 350.000,00 533.858,40
µ µ 20.000,00 3.300,00

200.000,00 0,00 µ 800.000,00
) 1.770.000,00 537.158,40

µ 25.000,00
µ . . . . . . 30.000,00 175.000,00 )

20.000,00 183,84  + .µ . . . 5.000,00 2.400,00
75.000,00 175.183,84 . . . 30.000,00 7.396,25

µ 20.000,00 11.600,00
55.000,00 21.396,25

 ( + + + + ) 2.107.476,00 293.617,64  ( + + + + ) 1.947.000,00 566.312,77
µ 50.000,00 37.025,43 210.476,00 1.912,98

µ 17.776,00

µ 219.806,68

2.157.476,00 568.225,75 2.157.476,00 568.225,75



/σελ. 21

2007 2008 2009 2010
� � � �

µ 178848,16 394569,79 83433,80 1912,98
repos / . 301862,87 314710,94 219664,40

57327,00
µ  2828,14

µ
1.000 20320,00 1.000 5700,00 2.166 9487,08 2.166 3378,96
2.000 93960,00 2.080 27456,00 2.542 46010,20 2.542 8839,05

. . 5.000 61900,00 9.000 50220,00 18.000 79560,00 18.000 26370,00
. . .

5000 124500,00 7500 50250,00 6500 53300,00 6500 24700,00
 10000 38200,00 10000 14000,00 10000 19400,00 10000 7400,00
 500,00

.µ
µ µ  (NEA) 2 132000,00

µ µ 5 321167,00 4 291270,00 4 291270,00 4 291270,00
1 47790,00 1 53100,00
7 380660,00 7 276886,00 7 276886,00

10 644027,40 4 233554,00 4 233554,20 4 233554,20
 (NEA) . 13 460000,00 9 . 310000,00 9 . 330000,00 9 . 330000,00
 (NEA) . 6 564.232,00 6 564.232,00

2.437.440,57 2.120.180,73 2.259.897,68 1.768.543,19



/σελ. 22

2011 2011
µ

1.912,98 )
µ µ µ 5.000,00

. . / . µ 5.000,00
1.912,98 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

 ( + + + + ) 2.025.955,18  ( + + + + ) 1.947.000,00
µ 50.000,00 128.955,18

µ

2.075.955,18 2.075.955,18


