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                     Ανακοίνωση Νο 13                   Φεβρουάριος  12, 2020 

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση ( 13/2/20),να  αποφασίσουμε:                                      

---Πραγματικη και όχι μονόπλευρη  ενημέρωση                                                                             

---Διάλογο-επικοινωνία  στην θέση του διχασμού,                                         

---Συστράτευση των δυνάμεων του Συλλόγου μας.                                                                                                 

---Έναν Σύλλογο που τον έχουμε και μας έχει ανάγκη 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, μετά από αίτημα 238 συναδέλφων  και σύμφωνα με 

το καταστατικό ,θα προσέλθουμε στην  λέσχη του Συλλόγου μας, σε έκτακτη Γενική 

Συνέλευση που ,αντί να δημιουργήσει δυνατότητα άμβλυνσης  των αντιθέσεων  και  

στοιχειώδους έστω επικοινωνίας  μεταξύ των διαφορετικών πλευρών του Συλλόγου 

μας, απειλεί κλιμάκωση της  πόλωσης.                                                                                                                          

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση,με αντικαταστατική απόφαση της πλειοψηφίας,  

συγκαλείται με  δύο μόνον  θέματα, αντί των τριών του αιτήματος :  

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

ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί, ψηφοφορία έγκρισης ή 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, του Καταστατικού της 

και των Κανονισμών των πρώην Ταμείων της.>>  

      Απορρίφθηκε η συστράτευση  των δυνάμεών μας          

 Απουσιάζει από  την Ημερήσια Διάταξη ,το παρακάτω  τρίτο  θέμα. Ήταν  το μόνο  που 

έπρεπε να προταθεί  και να συζητηθεί, .γιατί  εκφράζει την απαίτηση για συστράτευση  

όλων των δυνάμεων του Συλλόγου μας,χωρίς να αμφισβητηθεί η πλειοψηφία του Δ.Σ. 

  <<3. Εκλογή Διαπαραταξιακής Επιτροπής για προγραμματισμό άμεσων ενεργειών 

με στόχο την κατάργηση των περικοπών, την επιστροφή των αναδρομικών και την 

αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας σύμφωνα με το Καταστατικό 

και τις γενικές διατάξεις >>  



     Το  θέμα αυτό,κάθε άλλο,παρά  την ανατροπή του προεδρείου και  της πλειοψηφίας 

σημαίνει. Όμως, η πλειοψηφία του Δ.Σ.,με πρόσχημα << σημείωμα δικηγόρων >>,                             

το απέρριψε, παρά την σαφή διάταξη του καταστατικού!!. 

      Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

           Είναι ομολογημένη, η αδυναμία της  πλειοψηφίας να χειριστεί αποτελεσματικά τα 

κρίσιμα θέματά μας. Το επιβεβαιώνουν οι  μονότονες ανακοινώσεις της( πλειοψηφίας) .  

Είναι υποχρέωση όλων  των  συναδέλφων να διορθώσουν αυτή την αδυναμία, 

απαιτώντας συστράτευση των δυνάμεών μας,για να αντιμετωπιστεί στο 

,πράγματι,δύσκολο περιβάλλον ,και  ο  εμπαιγμός  μας  που συντελείται  με τις 

αλλεπάλληλες αναβολές λήψης των    νόμιμων αποφάσεων  από την Διοίκηση της  ΤτΕ.                                                                                                                                      

Η υποχρέωση αυτή δεν εξαντλείται στην έκτακτη Γ.Σ.                                                                     

Επιβάλλεται να συνεχιστεί και στην τακτική Γ.Σ. που θα  ακολουθήσει( εντός του πρώτου 

τριμήνου)   με την καταψήφιση των πεπραγμένων.   Με την καταψήφιση θα υποχρεωθεί 

η πλειοψηφία να αλλάξει την τακτική του αυταρχισμού,για να τερματιστεί ο  

αποκλεισμός της αντιπολίτευσης,να λειτουργήσει ομαλά ο Σύλλογος ,να φύγει ο 

διχασμός. Τέλος,για άλλη μία φορά, καλούμε την ηγετική ομάδα της πλειοψηφίας και 

συγκεκριμένα τους συναδέλφους Γοζαδίνο-Αντωνόπουλο-Κλητοράκη να πάψουν να 

παίζουν με  θεσμούς και συναδέλφους, κηρύσσοντας Γ.Σ  στην στενόχωρη και εντελώς 

ακατάλληλη λέσχη .                                                                                                                                      

Καλούμε αυτούς τους << αριστοκράτες των γραφείων>>,να επισκεφθούν,έστω μία φορά, 

την λέσχη και τους χώρους υγιεινής,  μήπως και εννοήσουν ότι η αξιοπρέπεια των μελών 

τυυ  Συλλόγου, επιβάλλει  μία  Γενική Συνέλευση  ,σε μία άλλη  ευρύχωρη αίθουσα με 

σύγχρονους καθαρούς χώρους,όπου οι συνάδελφοι  να μπορούν να την  

παρακολουθήσουν ανθρώπινα κι όχι, στoιβαζόμενοι, να  αναγκάζονται  σε αποχώρηση. 

Θα  ήταν απύθμενη υποκρισία να επικαλεστούν,αυτοί...περιστολή δαπανών!!                                                     

Η Συντονιστική Γραμματεία: 

 Πετρόπουλος  Ίκαρος,   Αναστασόπουλος Γιάννης ,                                   

Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος,  ΑσωνίτηςΣπύρος,   

Ευαγγελίδης Γιάννης,   Καλογήρου Σπύρος,  Καπάτος Γιάννης,    

Κονσουλας Θανάσης,    Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος,   

Κυριαζόπουλος Δημήτρης,    Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος,   Λαούδης 

Φίλιππος, Λέκα Εύα,   Μακρίδης Βασίλης,   Μπασιάς Λευτέρης,   

Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας,   Πλιόγκας Σωτήρης,    Πρεφτίτσης 

Γιώργος, Σαφραντζά Έφη,    Σπανάκης Ευστράτιος,    Σπυράτου 

Άρτεμις,Σύφαντος Βασίλειος,    Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης,    

Τσιάκος Παναγιώτης,   Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος,   

Φωτεινοπούλου Έφη,    Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος,    

Ψαρουδάκης Αντώνης  


