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                                             Ανακοίνωση Νο 12                                     4/2/2020 

            Ακόμη πιο   τοξικό το κλίμα στον Σύλλογο Συνταξιούχων!  

Ποιος <<νοικοκύρης>> θα αποφάσιζε δύο κοστοβόρες Συνελεύσεις                       

σ ένα μήνα;  

Αναζητείται η κοινή λογική και ο σεβασμός στις εισφορές των 

συναδέλφων! 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Στις 13/2/2020, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γ.Σ., μετά από αίτημα 238 

συναδέλφων που πρότειναν τρία θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης  .                                                            

Ο πρόεδρος και η πλειοψηφία,κατέφυγαν σε δικηγόρους  και βάσει 

<<σημειωμάτων>>  τους , αυθαίρετα, απέρριψαν το τρίτο θέμα << εκλογή 

διαπαραταξιακής επιτροπής...>>  και προχώρησαν σε έκτακτη Γ.Σ.που θα  

πραγματοποιηθεί στην λέσχη του Συλλόγου.Το έπραξαν γνωρίζοντας ότι η λέσχη 

είναι στενόχωρη και ακατάλληλη για συνελεύσεις.Είναι όμως << βολική>> για  ένα 

αποτέλεσμα στα μέτρα τους .                                                                                                                    

Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι αντίστοιχοι Σύλλογοι που διαθέτουν λέσχη και σέβονται 

τις διαδικασίες και τα μέλη τους ,  τις συνελεύσεις τις πραγματοποιούν σε 

ευρύχωρες αίθουσες ξενοδοχείων  ( π.χ. Τιτάνια ).                                                                             

Μετά την αυθαίρετη απόρριψη του τρίτου θέματος , θα γίνουν δύο συνελεύσεις 

(μία έκτακτη και μία τακτική), μέσα σ ένα μήνα (!!)  με τα ίδια ουσιαστικά θέματα 

που, απλά, έχουν διαφορετική διατύπωση!!                                                                                                                                            

Μπορούσε ,συνεπώς,με ομόφωνη απόφαση, να πραγματοποιηθεί μία Γενική 

Συνέλευση ,όπως, θα ‘επραtτε ,κάθε << νοικοκύρης >> που σέβεται την φτωχή  

περιουσία του.                                                                                                                                                         

Πιο συγκεκριμένα :                                                                                                                                                     

Τα δύο θέματα της έκτακτης Γ.Σ.είναι:  

  <<1.Ενημέρωση των μελών του ΣΣΤΕ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις ενέργειες  

στις οποίες  έχετε προβεί .Ψηφοφορία  έγκρισης η ανάκλησης των πρόσφατων  αποφάσεων                   

του Δ.Σ.  



    2. Συζήτηση και λήψη απόφασης καταδίκης του Προεδρείου για τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό 

μας στο θέμα της διακοπής και της επιστροφής των μνημονιακών περικοπών,  την 

αναποτελεσματική υπεράσπιση της Ανεξαρτησίας της ΤτΕ, τουΚαταστατικού της και των 

Κανονισμών των πρώην Ταμείων της>>.   

                                         Συσχετισμοί:  

        Και στα δύο θέματα οι 238  συνάδελφοι αιτούνται :                                                                                                      

<< Ενημέρωση, - ψηφοφορία  - συζήτηση και λήψη απόφασης καταδίκης του 

προεδρείου... >>.Όμως,  στην  Ημερήσια Διάταξη της  τακτικής Γ.Σ. που θα 

ακολουθήσει σ ένα περίπου μήνα, βάσει του καταστατικού του Συλλόγου, 

υποχρεωτικά θα μπουν τα παρακάτω θέματα :                                                                                              

<<Έκθεση πεπραγμένων -  οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός  -aπαλλαγή 

Διοικητικού Συμβουλίου ...>  

Αυτόματα προκύπτουν τα ερωτήματα :  

     Και στις δύο συνελεύσεις,τόσο στην έκτακτη, όσο και στην τακτική που θα 

ακολουθήσει , ο πρόεδρος , δεν θα κάνει ...  ενημέρωση στα μέλη του ΣΣΤΕ, 

ανεξάρτητα βέβαια  με τον τρόπο  που αυτός  ξέρει;                                                                                                                                                            

Και στις δύο συνελεύσεις δεν θα καταφύγει στην γνωστή   εκνευριστική τακτική του 

μακρόσυρτου λόγου;                                                                                                                                                                            

Τι θα τον αναγκάσει  να μην  πράξει το ίδιο στην έκτακτη Γ. Σ.; ΄                                                                     

Στην τακτική Γενική Συνέλευση , δεν θα γίνει ψηφοφορία έγκρισης ή απόρριψης των 

πεπραγμένων;                                                                                                                                                                                                           

Η απόρριψη των πεπραγμένων στην τακτική Γ.Σ. (πρέπει να επιδιωχθεί.),                                                                    

πόσο  απέχει από την << καταδίκη του προεδρείου>> που ζητούν οι 238 

συνάδελφοι;                 

  Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,   

Είναι δικαιολογημένη  η πίκρα, η απαγοήτευση,αλλά  και η οργή από τον 

συνεχιζόμενο εμπαιγμό της Διοίκησης Τράπεζας και από την   πολιτική του  

προεδρείου του Δ,Σ,του Συλλόγου,   που ώθησαν τους συναδέλφους  στην υποβολή 

του αιτήματός τους. Το αίτημα υπεβλήθη σε λάθος χρόνο και  χρειάζοταν άλλη 

διατύπωση των υπό συζήτηση θεμάτων.                                                                                                                                           

Τούτο δεν απαλλάσσει πρόεδρο και πλειοψηφία του Συλλόγου που πλειοψηφικά 

αποφασίζουν,από την ευθύνη να αναζητούσαν τον δρόμο μίας μόνον Συνέλευσης, 

όπως πρότεινε ο Ίκαρος Πετρόπουλος.Προυπέθετε  την  σύμφωνη γνώμη των δύο 

Διοικητικών Συμβούλων που υπέβαλαν το αίτημα.                                                                          

Όμως, στο κρίσιμο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο,πρόεδρος και  πλειοψηφία την 

αγνόησαν και  ΄βρέθηκαν έτοιμοι  και αποφασισμένοι να  προχωρήσουν σε δύο 

Γ.Σ.,κρίνοντας ότι τους εξυπηρετούν  τα ερωτηματικά και η σύγχυση που 

δημιουργούνται.!   

                                                                                                                                                                                                                                         

Η Συντονιστική Γραμματεία                             


