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Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση Νο 18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε 23/10/19
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη χθεσινή συνεδρίαση της 23 ης Οκτωβρίου 2019,
ανέπτυξε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφερόταν στη «Δέσμευση του κ.
Διοικητή στο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ και στο Πρόεδρο του Σ.Σ.Τ.Ε. στη συνάντηση
της 2/9/2019 για την παύση των κρατήσεων (ν 4051 & 4093/2012) και την
αναδρομική τους χορήγηση, με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ίδιος.»
Υπενθύμισε στους συμβούλους των παρατάξεων ότι ο κ. Διοικητής ξεκαθάρισε άλλη μια
φορά τη θέση του, ερωτηθείς στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της 11/10/2019 από δύο
συμβούλους για το τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τις κρατήσεις μετά την απόφαση του ΣτΕ
(4/10/2019) όπου απάντησε πολύ συγκεκριμένα ότι «Αναμένουμε την επίσημη θέση της
κυβέρνησης για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τις κρατήσεις ώστε
να ακολουθήσουμε και εμείς. Δεν θα προηγηθεί για ευνόητους λόγους η ΤτΕ στη
ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.»
Οι Γενικοί Σύμβουλοι μάλιστα στο σύνολό τους δεν εξέφρασαν καμία αντίρρηση στην
άποψη του κ. Διοικητή, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση. Ο μόνος που
διαφοροποιήθηκε ήταν ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Διοικητή, σε πρώτη
φάση, να προχωρήσει στην ικανοποίηση της παύσης των κρατήσεων και εν συνεχεία να
διευθετηθεί το θέμα των αναδρομικών. Η πρόταση του Πρόεδρου του ΣΥΤΕ δεν
υποστηρίχθηκε από κανέναν.
Μετά από όλα τα παραπάνω που ανέφερε ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου δεν έκανε δεκτό το αίτημα που έθεσαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας για σύγκληση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και άμεση συνάντηση όλων των μελών του Δ.Σ. με τον
Διοικητή της ΤτΕ καθότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρξει συνάντηση μαζί του
όταν έχει επαναλάβει κατά κόρον τις απόψεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου για συνάντηση των συμβούλων όλων των
παρατάξεων με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ δεν έγινε αποδεκτή από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα οι ίδιοι διοικητικοί σύμβουλοι
και ιδιαίτερα ο συν. Κ. Ευσταθίου υπογράμμιζε την ειλικρινή διάθεση των Γενικών
Συμβούλων που τοποθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση
για να συνδράμουν στην επίλυση του δίκαιου αιτήματος των συνταξιούχων της ΤτΕ.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου πρότεινε να επισκεφτούμε όλους του Γενικούς
Συμβούλους ώστε να βολιδοσκοπήσουμε τις προθέσεις τους σχετικά με τη διάθεσή τους να
θέσουν το θέμα της παύσης των κρατήσεων εκ νέου στο Γενικό Συμβούλιο με υπογραφή τους
ώστε να επισπευσθεί η λύση του. Αν η προσπάθεια μας αυτή για τη συλλογή υπογραφών δεν
ευοδωθεί τουλάχιστον να τους προτρέψουμε για τη θετικότερη αντιμετώπιση του θέματος
καθότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης δεν
επιδεικνύουν κανένα ενδιαφέρον.

Δυστυχώς η πρόταση αυτή του Προέδρου του Συλλόγου απερρίφθη από τους
διοικητικούς συμβούλους της μειοψηφίας και ο συν. Κ. Ευσταθίου μάλιστα ανέφερε, με
αρκετή δόση ειρωνείας, «γνωρίζετε το δρόμο και μπορείτε να πάτε να τους βρείτε»!!!
Η αψυχολόγητη αυτή άρνηση των συμβούλων της μειοψηφίας έρχεται σε κάθετη
αντίθεση με τη δήθεν σύμπνοια και ενότητα που θέλουν να παρουσιάσουν με την
πρότασή τους για συνάντηση όλων των παρατάξεων με τον κ. Διοικητή.
Όταν μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι ο συν. Μ. Μπαλαούρας στην πρόσφατη συγκέντρωση
της παράταξης των «Εν Δράσει» (16/10/2019) δεσμεύτηκε ενώπιων όλων των
παρευρισκομένων ότι θα προσεγγίσει εκ νέου τους Γενικούς Συμβούλους με τους
οποίους διατηρεί μια φιλική σχέση ώστε να προσπαθήσει να τους πείσει να επιδείξουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα αιτήματα των συνταξιούχων. Ο συντάκτης της
Ενημερωτικής Ανακοίνωσης της 17/10/2019 των «Εν Δράσει» όχι μόνον δεν ανέφερε τίποτα
σχετικό με τη συγκεκριμένη δέσμευση του συναδέλφου Μ. Μπαλαούρα αλλά απέρριψε
και την πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου η οποία κινείτο στην ίδια λογική. Φαίνεται ότι
δεν είχε τίποτα να κερδίσει από αυτήν την πρωτοβουλία.
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 5488/22-10-2019 απέρριψε την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συλλόγου Συνταξιούχων για την πώληση του οικοπέδου
στο Π. Φάληρο.
Το Δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην ουσία των επιχειρημάτων που ανέπτυξαν οι δικηγόροι
του Συλλόγου, αλλά περιορίστηκε στη θεμελίωση του προσωπικού και ειδικού έννομου
συμφέροντος που απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης προσφυγής. Συγκεκριμένα
ανέφερε «…Ειδικότερα οι αιτούντες (Σ.Σ.Τ.Ε.) αναφέρουν ότι η επίδικη πώληση του
ακινήτου, η οποία αποφασίσθηκε με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της καθ’ ης,
της οποίας επικαλούνται την ακυρότητα, δεν είναι συμφέρουσα για την καθ’ ης, καθώς
και για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους αυτής, καθόσον αφενός δεν
υφίσταται λόγος για την εκποίησή του, αφετέρου το συμφωνηθέν τίμημα υπολείπεται
της αγοραστικής του αξίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί των αιτούντων δεν είναι ικανοί όμως να
θεμελιώσουν το προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον τους, δεδομένου ότι στην
κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες κάνουν λόγο μόνο για το εταιρικό συμφέρον και δεν
αναφέρουν τη βλάβη που προσωπικά και άμεσα υφίστανται, η οποία θεμελιώνει το
έννομο συμφέρον τους να ασκήσουν την κρινόμενη αίτηση….»
Ταυτόχρονα το Δικαστήριο αναφέρει τη δυνατότητα που παρέχει ο Νόμος εντός έξι
(6) μηνών τόσο στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ όσο και σε τρίτους, μετόχους ή μη, να
επικαλεσθούν την ακυρότητα της απόφασης του Γ.Σ. της 15/07/2019 για την πώληση του
οικοπέδου. Σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και παράθεση όλων των
στοιχείων, παραλείψεων και επιχειρημάτων που καθιστούν άκυρη την πώληση.
Ο Σύλλογός μας θα αναθέσει στους Νομικούς του Συμβούλους να εξετάσουν τα
νέα δεδομένα ώστε να αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.
Τέλος, το δικαστήριο συμψήφισε τα δικαστικά έξοδα κρίνοντας ότι η ερμηνεία των
κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.
Πιστεύουμε όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες ανακοινώσεις ότι, άσχετα από την
οποιαδήποτε εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει στο θέμα της εκδίκασης της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ως αποδέκτης έντονων αισθημάτων πικρίας και αγανάκτησης
πολλών μελών του έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του. Όλα αυτά που γράφονται και
αναφέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν θα δικαιολογούσαν καμία αδράνεια από την
πλευρά μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

