
 

 

                                      Ανακοίνωση 9/29.4.22 (καθυστερημένη λ/Πάσχα) 

                                Έτσι λειτουργεί  ο Σύλλογός μας !!!  

                                              Εκλογές τώρα !!! 

Την Πέμπτη 14/4/22 συνεδρίασε το Δ.Σ.  Τα κυριότερα  θέματα : 

1.  Οικονομικός απολογισμός  2021                                                                                                           

2.  Προυπολογισμός 2022 

Οι πάντες γνωρίζουν ότι για τα θέματα   αυτά, μόνο αρμόδιο όργανο που εγκρίνει – 

απορρίπτει και  απαλλάσσει από ευθύνες   είναι  η Γενική Συνέλευση που 

συνέρχεται όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου και οι νόμοι.                                                                                                                                                           

Κι όμως, ήλθαν  γιά  έγκριση   στο αναρμόδιο Δ.Σ. της 14.4.22,  χωρίς καμία 

εξήγηση, απλά  βάσει μίας  <<γνωμοδότησης >>, την οποία ο κ. πρόεδρος δεν μας 

την έδωσε.  Προτίμησε να μας διαβάσει  περικοπές, όπως έκαναν παλιά οι 

δάσκαλοι στους μαθητές!!. 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,                                                                                   

Είναι σαφές ότι υφίσταται μείζον  θέμα νομιμότητας στην  λειτουργία του συλλόγου 

που χάνεται στην πνιγηρή σιωπή( άγνοια; ) των Δ. Συμβούλων  της πλειοψηφίας .                                        

Σαν να μην υπήρχε πανδημία,  ούτε περιοριστικά μέτρα, προχώρησαν σε                                  

" κανονικές εκλογές" στις 13.10.21  και αντί να επιλέξουν τον μοναδικό νόμιμο  

δρόμο της επιστολικής ψήφου, επέλεξαν την παρωδία του << Πανελληνίου >> και 

την κατασπατάληση των πόρων του συλλόγου με...Security και  μετακινήσεις   

καθώς και διαμονή επί 4/ημερο  75 μελών της περιφέρειας στην Αθήνα.                                   

Δυστυχώς  η Αναγεννητική Πρωτοβουλία σ' αυτό βρέθηκε μόνη της, προτίμησαν τις 

καθιερωμένες ψηφοθηρικές διαδικασίες και τις δαπανηρές περιοδείες στα 

υποκαταστήματα  (επιμένουν   ότι αυτός ο τρόπος  είναι ουσιαστικός  διάλογος - 

επικοινωνία! ! ).                                                                                                                          

Χαρακτηριστικό της   παράκαμψης των  διασφαλίσεων του καταστατικού, αποτελεί 

η παρουσία στο τελευταίο  Δ.Σ.( 14.4.22 )  των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής,  να  

δηλώνουν στον πρόεδρο   την ολοκλήρωση του ελέγχου ( ποιάς περιόδου άραγε; ), 

όταν ουδεμία αναφορά  έγινε σε Ελεγκτική Επιτροπή   , ούτε βέβαια υπήρχε ως 

θέμα στην Η.Δ. του  Διοικητικού Συμβουλίου που κλήθηκε να εγκρίνει ( τώρα; ) 

οικονομικό απολογισμό 2021 και προυπολογισμό  2022 !!! 

 



Θυμίζουμε ότι στην τελευταία  Γ.Σ, Της 13/10/21 τέθηκαν και εγκρίθηκαν τα 

παρακάτω θέματα: 

1. Η έκθεση πεπραγμένων 2019 και 2020                                                                                                                     

2.  Ο οικονομικός  απολογισμός  2019 και ισολογισμός 31.12.19  και  οικονομικός 

απολογισμός  2020  και ισολογισμός  31.12.20  ο πεπραγμένων   2019 και 202                                    

3. Έκθεση  ελεγκτικής επιτροπής  για την διαχειριστική  χρήση  2019 και 2020                               

4.  Έγκριση  προυπολογισμού  2021                                                                                                     

5. Απαλλαγή  Διοικητικού Συμβουλίου  για την χρήση  2019 και 2020 

Με δεδομένο ότι ,η Γ .Σ. εγκρίνει τα πεπραγμένα  του προηγούμενου έτους,                                                

οι συνάδελφοι καλούνται να αξιολογήσουν, πέραν άλλων,  πόσο << νόμιμη  >> είναι 

η διαδικασία αυτή  και πόσο νόμιμες είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται . 

Όλα τούτα, αν δεν είναι ανευθυνότητα , είναι συνειδητή   παρανομία! 

                                                    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Άλλο είναι τα εξαιρετικά μέτρα για την πανδημία που έδιναν παρατάσεις στην 

θητεία των Δ.Σ.  και άλλο είναι να  χρησιμοποιείς  αυτά τα μέτρα για να  συνεχίζεις 

τον ολισθηρό δρόμο σου. Η τήρηση της νομιμότητας και η  ευθύνη στην διαχείριση 

των συλλογικών πραγμάτων,  ουδέποτε εξοβελίστηκε από τον δημόσιο βίο. 

                                               Εκλογές τώρα  ! 

  Όλα τούτα πάσχουν , και προς αποφυγή δικαστικής εμπλοκής καλέσαμε το Δ.Σ. να 

αποφασίσει  πραγματικές εκλογές , αμέσως μετά το Πάσχα , με το ίδιο σκεπτικό  

του νόμου κατά της πανδημίας  με το νόμιμο σύστημα της επιστολικής ψήφου, 

χωρίς προεκλογικές  μετακινήσεις και  αδικαιολόγητα  έξοδα. Είναι απόλυτη ανάγκη 

να επανέλθει η νομιμότητα στον Σύλλογο.                                                                                                                                                                                            

Θεωρούμε ότι το τεράστιο αυτό πρόβλημα δεν θα είχε προκύψει, αν πρόεδρος και 

πλειοψηφία λειτουργούσαν δημοκρατικά, αν δεν κράταγαν, για τον εαυτό τους  

μόνον, τις γνωμοδοτήσεις  Φιλιππόπουλου ( ιδιαίτερα αυτή για την νομιμότητα της 

επιστολικής ψήφου )  που τις  ερμηνεύουν όπως τους βολεύει  και είχαμε την 

υποχρεωτική, εκ του καταστατικού,  επικοινωνία τουλάχιστον στο Δ.Σ.   

                 3. Ομιλία προέδρου  στην 89η Γ.Σ. Της ΤτΕ    

 Διαβάσαμε την, τόσο άρτια...  οικονομολογικά ομιλία του προέδρου  στην Γ.Σ. των 

μετόχων της Τράπεζας , περιμέναμε όμως να ακούσουμε τουλάχιστον , έμμεση 

προτροπή στον κ. Διοικητή να  άρει το << νομικό παράδοξο >> της συνέχισης 

παρακράτησης των  περικοπών  που έχουν χαρακτηριστεί παράνομες.                                       

Μετά την επιστροφή των κρατήσεων 11 μηνών, ακριβώς επειδή έχουν 

χαρακτηριστεί παράνομες, η συνέχισή τους με αγνόηση  και της εισήγησης του 

Νομικού Συμβουλίου  της ΤτΕ ( 3.10.17 )  δεν προσδίδει κύρος στο ίδρυμα .                                                                    

Θα ήταν συμβολή  του Συλλόγου  , όταν ορισμένοι περί τον Διοικητή  δεν τον 

συμβουλεύουν σωστά. Παραθέτουμε την απάντηση του κ. Διοικητή στον πρόεδρο :  
<<  Οφείλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους και  να είστε σίγουρος, κ. πρόεδρε,  ότι 

θα το πράξουμε >>.Μία ακόμη << καλή >> κουβέντα για τους συνταξιούχους !. 



 

 

4.Επιστολή του ΣΣΤΕ  προς τον κ. Διοικητή για οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων 

Κατά την παράδοση της σχετικής επιστολής  ,κατά δήλωση του προέδρου,                                          

ο κ. Διοικητής είπε :                                                                                                                                                                             

<< Θα το δώ , όχι σ αυτό το Γενικό Συμβούλιο >>. Αισιοδοξία ,λοιπόν στο ...μέλλον. 

          5.Ετήσια εισφορά  Συλλόγου στην  ΟΣΤΟΕ ( 12. 279 ευρώ )   . 

Οι εσχάτως διευρυμένοι  γαλαζοαίματοι του Συλλόγου μας που άκριτα   έχουν 

αναλάβει και την τύχη της  ΟΣΤΟΕ, δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι   η 

ομοσπονδία εκφράζει έναν συνδικαλισμό   που μοναδικό σκοπό έχει την 

εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων συνδικαλιστών και μόνον .  

        10. Παράρτημα Ιωαννίνων. Επισκευές  κτιρίου  παραρτήματος !. 

Ο λόγος της αγοράς  κτιρίου στα Ιωάννινα    ( τότε 18 συνταξιούχοι !  ) δεν  αντέχει 

σε σοβαρή κριτική . Επειδή ,ψηφοθηρικοί και μόνον λόγοι δεν  θα ωθήσουν το 

προεδρείο σε  ριζική απόφαση , καλό θα είναι  οι ίδιοι  συνάδελφοι των Ιωαννίνων 

να ζητήσουν  την πώληση του κτιρίου και εφόσον διαθέτουν διάθεση και οίστρο για 

δραστηριότητες πολιτισμού και κοινωνίας, να ζητούν από το Δ.Σ. την επιχορήγηση 

αυτών τω εκδηλώσεων.  

          Οι συνάδελφοι στηρίζουν  το διάβημα στον κ. Διοικητή! 

Η πρωτοβουλία συναδέλφων- διάβημα -   μέσα και έξω από κινήσεις  που  

εκφράστηκε με την  υποβολή του στον κ. Διοικητή, έτυχε πρόθυμης  αποδοχής- 

στήριξης από τους συναδέλφους.                                                                                                                        

Ταυτόχρονα με την υποβολή του από  τέσσερις Διοικητικούς Συμβούλους  ,  

ζητήθηκε η  δυνατότητα  συνάντησης μαζί του , δεδομένου ότι , παρότι εκλεγμένοι 

Διοικητικοί Σύμβουλοι , ουδεμία δυνατότητα συνάντησης  τους έχει δοθεί, ούτε καν 

εθιμικής.                                                                                                                                                         

Είναι σαφές ότι  η αιτηθείσα συνάντηση, πέραν της  προφορικής ανάπτυξης των 

θεμάτων, μπορεί να   εξαλείψει ερωτηματικά και απορίες   σχετικά με την   

λειτουργία της δημοκρατίας και του διαλόγου στο Ίδρυμα.    

 

                                                                  Η Συντονιστική γραμματεία 


