
 

   

 

                                                     Ανακοίνωση  18/6.12.22 

Για να μαθαίνουν οι συνταξιούχοι τον Σύλλογό τους........ 

Αντί να απολογηθούν προσφεύγουν  στον  ...Φλεμετάκη!  

              Διοικητικό Συμβούλιο με αποχωρήσεις! 

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Στις 2/12/22  συνεδρίασε το Δ.Σ. Του Συλλόγου μας.                                                                                                  

Παραθέτουμε τις θέσεις της κίνησής μας  επί των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης 

την έγκρισή των οποίων ζήτησε  ο πρόεδρος:                                       

                                       Θέμα 1ο   

Αναπροσαρμογή συντάξεων από 1/1/2023 με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Ν.4997/25.11.2022). 

      Η θέση Της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας: 

                Ως η προηγούμενη ανακοίνωσή μας                                                                          

Για το θέμα η κίνησή μας έχει εκδώσει  την προηγούμενη ανακοίνωση                                                     

Νο 17/ 28.11.22. Από την <<  προσεκτική >> εισήγηση του προέδρου, διαφάνηκε 

θετική εξέλιξη. Ίδωμεν.  

                                                         Θέμα 2ο : 

. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. για την εξέλιξη των τελευταίων αποφάσεων των 

Δικαστηρίων για αγωγές που αφορούν στις διεκδικήσεις των συνταξιούχων της ΤτΕ 

Η θέση της  Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας:   

                Τερματίστε την νομολαγνεία !  



Η επαναλαμβανόμενη  νομολαγνεία  την οποία υφιστάμεθα, σε κάθε Δ.Σ.                                                                               

έχει καταντήσει κουραστική. Καταντάει αστείο , οι <<  νομοδιδάσκαλοι>>  του 

χώρου να αντιδικούν, απεραντολογώντας και αναλύοντας  αποφάσεις Διοικητικών 

πρωτοδικείων (!). Λες και δεν γνωρίζουν ότι η ΤτΕ, εκεί που πρέπει ( τελεσίδικες 

αποφάσεις ), εκτός από την θεσμική ισχύ της, εκβιάζει αποφάσεις   παρουσιάζοντας 

τα γεγονότα με << άλλο >> τρόπο..                                                                                                              

Οι  μαζικές , μέσω του Συλλόγου, αγωγές αποτελούν ένα τεράστιο 

αποπροσανατολισμό, γιατί  υπονομεύουν την ιδιαιτερότητα των συνταξιούχων της  

ανεξάρτητης ΤτΕ   και προσφέρουν << άλλοθι >> στον  κ. Στουρνάρα  και στους 

συνδικαλιστές.                                                                                                                                                                             

Ο συνδικαλισμός  δεν εξαντλεί την  όλη  δραστηριότητά του στα δικαστήρια.                                          

. 

                                           Θέματα 3ο και 4ο: 

 <<  3. Λήψη απόφασης για άσκηση έγκλησης – μήνυσης και άσκηση αγωγής από το Σύλλογο 

Συνταξιούχων Τράπεζας Ελλάδος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Ιωάννη Γοζαδίνο, τον 

Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Αντωνόπουλο, την Αντιπρόεδρο Ελένη Κλητοράκη – Πούλια κατά 

του μέλους του Συλλόγου Γεώργιου Φλεμετάκη για το αδίκημα της εξύβρισης και της 

συκοφαντικής δυσφήμισης. Διορισμό πληρεξούσιων  δικηγόρων για την άσκηση έγκλησης – 

μήνυσης και της αγωγής>>. 

<<4.Λήψη απόφασης για την άσκηση πειθαρχικής διαδιακασίας εναντίον του μέλους του 

Συλλόγου Γεώργιου Φλεμετάκη λόγω των επανειλημμένων συκοφαντικών δημοσιεύσεων 

κατά του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, των εκπροσώπων των 

παραρτημάτων του σωματείου αλλά και των συνέδρων της ΟΣΤΟΕ, συμπεριφορά που 

πλήττει την τιμή των ανωτέρω αλλά και το κύρος του σωματείου και των μελών του 

παραβιάζοντας μεταξύ άλλων θεμελιώδεις αρχές και διατάξεις του καταστατικού>>. 

Η θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας:    

                           Οποία πλάνη μας !!!  

Μετά το... κατόρθωμά τους να   πάρουν θετική ψήφο μέσα από ένα όργιο 

αυθαιρεσίας και αντισυναδελφικότητας  στην Γ.Σ. στο ΤΙΤΑΝΙΑ ( 18.10.22 )  

διαφάνηκε μία ήπια  συμπεριφορά του προέδρου που θα μπορούσε να εκληφθεί  

ως μεταμέλεια- διόρθωση  , αν όχι του ιδίου, αλλά   των συναδέλφων  από την  

περιφέρεια που ανήκουν στο  ίδιο με αυτόν  πολιτικό χώρο που προβληματίστηκαν 

με τα συμβάντα στην Γ.Σ.  και του  ζήτησαν να διορθώσει την  τραυματισμένη 

εικόνα του κόμματός τους.                                                                                                                                

Όποία πλάνη μας!.                                                                                                                                           

Οι καλοί συνάδελφοι,  Γοζαδίνος -Κλητοράκη - Αντωνόπουλος , έχοντας χάσει κάθε 

αίσθηση του μέτρου και της πραγματικότητας, ίσως περίμεναν ότι η αψεγάδιαστη 

Α.Π. θα   δείξει ανοχή στην παρανοΪκή  απόφασή τους  για τον Φλεμετάκη !!! και για 

να αποδείξουν ότι... παράγουν έργο,  αποφάσισαν  να τον  μηνύσουν και να τον  

διαγράψουν!!!.                                                                                                                                                 



Και δεν αρκέστηκαν στην δική τους μήνυση , εμπλέκουν και τον Σύλλογο.                                                   

Μόνον έτσι  θα πληρωθούν οι δικηγόροι από    το ταμείο του Συλλόγου!. 

Συνηθισμένη πρακτική στον  Σύλλογο Συνταξιούχων!! .                                                                                          

Έχουν κάθε δικαίωμα, ως άτομα θιγόμενα ,να μηνύουν όποιον θέλουν, κανένα 

όμως δικαίωμα δεν έχουν να  << χρησιμοποιούν >> τον Σύλλογο, δεδομένου ότι το 

καταστατικό του Συλλόγου δεν προβλέπει αιτία διαγραφής, όπως αυτή που 

προβάλλουν. .                                                                                                                                         

Ελπίζουμε ότι η <<  νομική σύμβουλος >>  την οποία ,συχνά – πυκνά  χρησιμοποιεί ο 

πρόεδρος για να δικαιολογεί την  εξόφθαλμη αντικαταστατική λειτουργία του 

Συλλόγου, δεν έχει  δώσει ,κι εδώ,  την , επί πληρωμή, συμβουλή της !  

                                       Επειδή, 

Επειδή δεν κλήθηκε σε απολογία ο συνάδελφος, όπως προβλέπει το καταστατικό, 

επειδή  δεν εμπίπτουν στις προβλέψεις του καταστατικού  οι αποδιδόμενες 

κατηγορίες ,                                                                                                                                                       

επειδή ο ΣΣΤΕ δεν είναι σωφρονιστήριο ,                                                                                                      

επειδή  στο διαδίκτυο ,πέραν της πληροφόρησης  ανθίζει η υπερβολή,  η φλυαρία, 

η ασχετοσύνη,                                                                                                                                     

συμβουλεύσαμε   να κληθεί ο συνάδελφος ενώπιον του Δ.Σ., να δοθούν εξηγήσεις  

και να κλείσει το θέμα  με την σύσταση να  αποφεύγονται οι ανοίκειοι 

χαρακτηρισμοί. ,Καλό είναι  << ,υβριστές>> και << υβριζόμενοι >>, να μην ξεχνούν  

την συμπόρευσή τους (!).  

 Αυτά  και άλλα οδήγησαν τον πρόεδρο στην απόσυρση του 4ου θέματος << δεν θα 

δώσουμε συνέχεια >>. Εκεί καταλήγει  η  προχειρότητα σκέψεων και ενεργειών .                    

Στα ενδιαφέροντα της συνεδρίασης του Δ.Σ. καταγράφεται η σκωπτική  

παρατήρηση του Ίκαρου Πετρόπουλου , σχετικά με την διαδικασία της 

ψηφοφορίας στην Γ.Σ :  << το γνωστό  μόνιμο   πλειοψηφικό << σώμα συναδέλφων  >> 

που απαρτίζεται ,κυρίως,  από συναδέλφους της περιφέρειας  ψήφιζαν με τα δύο χέρια                                          

υψωμένα  και οι << αντικειμενικοί >> ψηφολέκτες  Στέλιος και Παναγιώτης τα  

καταμετρούσαν.    Έτσι πετύχατε το ...θριαμβευτικό ποσοστό σας >>.                                                                                                                                       

Τον επιβεβαίωσε ο Ν.Αντωνόπουλος, ο οποίος  αστόχαστα... αντέκρουσε:                                               
Ναι , συγκεκριμένος συνάδελφος με πληροφόρησε ότι    δύο συνάδελφοι ψήφισαν με τα 

δύο χέρια,  όμως αυτοί ήταν του ...ΣΥΡΙΖΑ !!!!!!!.     

                                           Θέμα 5ο :  

<< Λήψη απόφασης για την ανάθεση στον ασφαλιστή κ. Ιωάννη Λυράκο και στην «Group 

Μέριμνα Πρακτορειακή»  να διερευνήσει εντός διμήνου την ασφαλιστική αγορά ώστε να 

ενημερώσει το Δ.Σ. του Συλλόγου  για την ενδεχόμενη  δημιουργία πρόσθετου 

νοσοκομειακού προγράμματος για τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων μας ΤτΕ κατά τα 

πρότυπα μας κάλυψης των μελών του Σ.Υ.Τ.Ε.>>΄ 

 

 



 

      Η θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας: 

             Έξω από την στείρα  αντιπαράθεση το Ταμείο. 

Η συζήτηση  αυτού του  παραπάνω  5ου  θέματος ,  απέκλειε κάθε σκέψη 

αποχώρησής μας από την συνεδρίαση του Δ.Σ. .                                                                                         

Πόσο μάλλον , όταν την προηγούμενη ημέρα είχε παρέμβει  στο διαδίκτυο 

κατευναστικά  ο πρόεδρος του Ταμείου Υγείας, μετά από  απαράδεκτη, άκρως 

ανησυχητική για το Ταμείο μας    ανάρτηση  συναδέλφου .                                                            

Ανεξάρτητα των λόγων που η πλειοψηφία αποφάσισε να  αναθέσει  σχετική έρευνα  

,στον ίδιο ασφαλιστή και εταιρεία όπως ο ΣΥΤΕ,  ή   Η Α.Π., ,για μία ακόμη φορά,  

τονίζει την ευθύνη όλων  (παρατάξεων και μελών τους ,πολιτικοποιημένων και μη), 

να είναι προσεκτικοί με το Τ Υγείας.                                                                                                              

Καλό είναι να μην μεταφέρονται στο Ταμείο οι υπαρκτές συνδικαλιστικές διαφορές.                                                                                                                             

Ζητήσαμε, σε επόμενη συνεδρίαση, αφού μελετήσουμε τον  ήδη ψηφισθέντα νόμο 

για το ΕΣΥ, να προσέλθουν οι δύο εκπρόσωποί μας στο Δ.Σ.  του Τ.Υγείας                         

( Κλητοράκη – Καρπέτας ) να ενημερώσουν υπεύθυνα το Δ.Σ.και να ενημερωθούν 

υπεύθυνα οι συνάδελφοι                                                                                                                                           

Ο πρόεδρος συμφώνησε , επεκτείνοντας πρόσκληση  και στον πρόεδρο του Ταμείου 

μας, τον συνάδελφο Γ.Γιαμπουρά. 

.    

 Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης,                                     

Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος,Ασωνίτης Σπύρος, 

Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, 

Κόνσουλας Θανάσης, Κουράκου Άννα,                                                               

Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος Δημήτρης, 

Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος,                                                         

Λέκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης, Μπαζίνη Κική ,                                           

Μπασιάς Λευτέρης, Παντοπούλου Έφη, Παππάς Γιώργος, , 

Πλιόγκας Σωτήρης, Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, 

Σπυράτου Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος, ΣχοινάςΓιάννης, 

Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, 

Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χαριτάκης Νίκος, 

Ψαρουδάκης Αντώνης .   

 

 


