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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ “ EN ΔΡΑΣΕΙ” 

 

Συνάδελφοι,  

Ως Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σας παραθέτω την ΄Εκτακτη 

Ανακοίνωση  της Κίνησης:   

“ΑΠΟΧΗ – ΟΧΙ – ΑΚΥΡΟ – ΛΕΥΚΟ 

ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

Αθήνα, 13.5.2014 
         

Συνάδελφοι, 

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. επέλεξε να παραπλανήσει τους συναδέλφους συνεχίζοντας 

την αντικαταστατική και ταυτόχρονα άκυρη, άσκοπη και δαπανηρή διαδικασία 

τροποποίησης του Καταστατικού. Και τούτο γιατί μπορεί με δικολαβικό ελιγμό να 

απέφυγε την αναστολή της ψηφοφορίας, όπως ζητούσαμε με την προσφυγή μας, 

αλλά εφόσον η Δικαστής αποφάσισε την παραπομπή του θέματος σε τακτική 

δικάσιμο την 25.6.2014, η ακυρότητα της διαδικασίας  παραμένει μετέωρη… 

 
Συνάδελφοι, 

Όπως αναφέρει στο σημείωμα του προς τη Δικαστή ο πληρεξούσιος δικηγόρος της 

πλειοψηφίας του Δ.Σ. "απόφαση περί τροποποίησης δεν έχει ακόμα 

ληφθεί αλλά θα ληφθεί (εάν ληφθεί) την 13.5.2014. Επομένως με την υπάρχουσα 

συνήθη απαρτία ελήφθη η απόφαση της 27.3.2014 και επομένως νομίμως ελήφθη. 

Κατά δε την ψηφοφορία της 13.5.2014, καθήν θα συνεχισθεί η Γ.Σ. θα κριθεί 

αναλόγως της συμμετοχής".  

΄Ομως υπενθυμίζουμε, πως στην ανακοίνωση της 29.4.2014 της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής αναφέρεται: "Σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.3.2014 θα διεξαχθεί ψηφοφορία την Τρίτη 

13.5.2014 για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού μας"  

Επομένως, ομολογείται και από τους ίδιους πως έχουν ήδη αποφασίσει την 

τροποποίηση του Καταστατικού, χωρίς την αναγκαία προς τούτο καταστατική 

συνέλευση αυξημένης απαρτίας. Είναι εμφανές πως μπορεί να απέφυγαν τη 

διακοπή της ψηφοφορίας, είναι όμως δύσκολο να αποφύγουν την κραυγαλέα 

ακυρότητα των επιλογών τους.   

  
Συνάδελφοι, 
Παρά τις κορώνες της πλειοψηφίας του Δ.Σ, η ψηφοφορία δεν έχει καμιά σχέση 

πλέον με νόμιμη διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού. Γίνεται απλά για 

επικοινωνιακούς και μόνο λόγους της πλειοψηφίας του Δ.Σ. και ιδιαίτερα των 

συμβούλων της ΠΑΣΚΕ, οι οποίοι, ως συνήθως, ενδιαφέρονται αποκλειστικά και 

μόνο για τα μικροπαραταξιακά τους συμφέροντα. 

 

Με συνέπεια και αποφασιστικότητα απαντάμε: ΑΠΟΧΗ – ΟΧΙ – ΑΚΥΡΟ – ΛΕΥΚΟ 
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, 
Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης 
Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα,  Μαγκλάρας Κώστας, 
Μελισσείδου Ελένη, Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη 
Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστωρας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, 
Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος.” 
 

Συνάδελφοι, 
 
Σας κάνω γνωστά το Email και το Ιστολόγιο (Blog) της Κίνησης μέσω των οποίων 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού της Κίνησης και να 
ενημερώνεστε για τα τεκταινόμενα στο  Σ.Σ.Τ.Ε και τις θέσεις της Κίνησης. 
 
Email: endrasi.ste@gmail.com 
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ευσταθίου Κώστας, Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της 
Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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