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Ανακοίνωση No 16                      Μάρτιος 2018 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  καλεί τους συναδέλφους : 

 Να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ  τα πεπραγμένα της πλειοψηφίας    

 Να ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ από την υστερία των αγωγών 

 Να  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ το ασφαλιστικό μας καθεστώς 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι, 

Δεν είναι μόνο, τα δέκα τουλάχιστον χρόνια  που θα απαιτηθούν για να τελεσφορήσουν  οι αγωγές,  όσο 

κυρίως, η ανυπολόγιστη ζημιά που προκαλούν στο ασφαλιστικό μας καθεστώς . 

Εκτιμώντας  ότι , ακόμη και  οι συνάδελφοι της σημερινής πλειοψηφίας ( ένας αριθμός τους ) θα 

αναπνεύσει από την άρση του αδιεξόδου που με την ακατανόητη  απόφαση των αγωγών έχουν οδηγήσει 

τον ΣΣΤΕ, προτείνουμε τα παρακάτω βήματα άρσης του αδιεξόδου :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Αναπροσανατολισμός του ΣΣΤΕ, με αλλαγή πολιτικής. Όμως,  η κορυφή της  σημερινής 

πλειοψηφίας δεν δείχνει τέτοια διάθεση αλλαγής   

2. Απαιτείται, συνεπώς, η καταψήφιση της ασκούμενης πολιτικής με την  Καταψήφιση του Δ/κού 

και οικονομικού απολογισμού.  

3. Με καταψηφισμένη την πολιτική τους,  η σημερινή πλειοψηφία υποχρεώνεται να 

αναπροσαρμόσει την πολιτική της, είτε με ανασύνθεση του προεδρείου σε ενωτική βάση, είτε με 

την παρούσα σύνθεση αλλά με συμμετοχή όλων των πλευρών  στις συναντήσεις με την Διοίκηση 

της ΤτΕ. Το Δ.Σ., με το ίδιο ή διαφορετικό προεδρείο, θα διαχειριστεί, εξ αρχής, τα του Συλλόγου.  

4. Οι αγωγές που έχουν κατατεθεί και έχουν περάσει στα χέρια των δικηγόρων ,μάλλον δεν έχουν 

κατατεθεί στο δικαστήριο. Το  < <νέο >> Δ.Σ. θα φροντίσει να μην κατατεθούν ή σε διαφορετική 

περίπτωση να ακυρωθούν. 

5. Σχετικά με τα 30 ευρώ όσων έχουν καταθέσει  στο λογαριασμό των δικηγόρων ,θα γίνει 

συνεννόηση μαζί τους .Σε κάθε περίπτωση τα 30 ευρώ είναι ήσσονος σημασίας  μπροστά στην 

ομαλή λειτουργία του ΣΣΤΕ και την αποκατάσταση της δυνατότητας να διαπραγματεύεται με την 

Διοίκηση της ΤτΕ.  

6. Το <<νέο>> Δ.Σ. στην πρώτη επικοινωνία του με την Διοίκηση της ΤτΕ θα την ενημερώσει ότι, οι 

αγωγές φεύγουν από την σχέση του ΣΣΤΕ με την Τράπεζα και ότι ο ΣΣΤΕ  παραμένει στη θέση της 

επίλυσης του θέματος των περικοπών στο εσωτερικό της ανεξάρτητης  ΤτΕ ,όπως απαιτούν  οι 

αποφάσεις 2287 -2290 του ΣτΕ και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ.  

7. Ταυτόχρονα  θέτει σε ζύμωση το θέμα της ρύθμισης των δανείων όπως, ήδη  έχει πράξει ο ΣΥΤΕ.    

                                                                                                                          

 Η  Συντονιστική Γραμματεία 

 


