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Ανακοίνωση Νο 13 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Πραγματοποιήθηκε στις 27.3.2014 στη λέσχη του Συλλόγου μας η ετήσια γενική συνέλευση μας με τη 

παρουσία και χαιρετισμό του προέδρου της ΟΣΤΟΕ, του προέδρου του ΣΥΤΕ, του Γραμματέα του Ταμείου Υγείας 

και των τριμελών επιτροπών των παραρτημάτων του Συλλόγου μας και των εκλεγμένων συνέδρων στην ΟΣΤΟΕ. 

Την προηγούμενη ημέρα ( 26.3.2014 ) πραγματοποιήθηκε στη λέσχη μας συγκέντρωση των τριμελών 

επιτροπών των παραρτημάτων μας, των εκλεγμένων συνέδρων στην ΟΣΤΟΕ από το κέντρο και την περιφέρεια και 

όλων  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, όπου έγινε ενημέρωση και συζήτηση - ανταλλαγή 

απόψεων γύρω από τα Συλλογικά θέματα και ιδιαίτερα για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.  

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάσθηκε αναλυτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η Έκθεση Πεπραγμένων έτους 

2013 και έγινε ειδική αναφορά στη γνωμοδότηση του Καθηγητή Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Νομικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Κρεμαλή, μετά από παραγγελία  του Δ/κού Συμβουλίου μας, βάσει συγκεκριμένων 

ερωτημάτων που του ετέθησαν. Η γνωμοδότηση είναι σε θετική κατεύθυνση και τεκμηριώνεται άλλη μια φορά η 

νομιμότητα των ενεργειών μας για τη δημιουργία του Προγράμματος Πρόσθετων Μετεργασιακών  Παροχών. 

Επακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλείς των συνδικαλιστικών παρατάξεων και μελών μας και στη 

συνέχεια υπερψηφίσθηκε: 

Α) Η Έκθεση Πεπραγμένων του 2013, ο Οικονομικός Απολογισμός του 2013, ο Προϋπολογισμός του 2014 και η 

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013. 

Β) Η διενέργεια πανελλαδικής ψηφοφορίας την Τρίτη 13.5.2014  για την τροποποίηση άρθρων του 

καταστατικού και εκλέχτηκε  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης πανελλαδικής 

ψηφοφορίας. 

Γ) Η θέση του εκπροσώπου του Συλλόγου μας στη Διαχειριστική επιτροπή του «Προγράμματος Μετεργασιακών 

Παροχών» σε σοβαρά θέματα, όπως της ανάθεσης του «Προγράμματος» σε ασφαλιστική επιχείρηση να εγκρίνεται 

από Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Σας εσωκλείουμε σχέδιο Καταστατικού με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που επεξεργάσθηκε η 

ανοιχτή σε απλά μέλη του Συλλόγου μας διαπαραταξιακή επιτροπή που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Θα ακολουθήσει 

ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής. 

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ο Σύλλογος βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του, την 

λειτουργικότητά του, γίνεται αντιπροσωπευτικότερος, περιορίζει τις δαπάνες και συγκεκριμένα: 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

http://www.sste.gr/


 Τακτοποιείται ο τρόπος εγγραφής των μελών στο Σύλλογο, 

 Προσαρμόζονται οι αρμοδιότητες του Ταμία για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, 

 Δημιουργείται θέση Εφόρου, 

 Θεσπίζεται τριετής θητεία του Δ.Σ. αντί της διετίας, ώστε εκτός των άλλων να εναρμονίζεται και με τη θητεία 

των μελών του Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ, 

 Δημιουργείται θεσμός Γενικού Συμβουλίου (με τη συμμετοχή των συναδέλφων των παραρτημάτων),  

 Διευρύνεται ο χρόνος πραγματοποίησης της Γ.Σ. σε «πρώτο τετράμηνο»  αντί μήνα «Μάρτιο» 

 Διαχωρίζονται και γίνονται χωριστές ψηφοφορίες επί των θεμάτων «Διοικητικός Απολογισμός» και 

«Οικονομικός  Απολογισμός», 

 Διευρύνονται οι προθεσμίες για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας ,  

 Αποσαφηνίζεται η εκλογική διαδικασία και ο ρόλος των Εφορευτικών Επιτροπών στο κέντρο και στα 

παραρτήματα,  

 Αυξάνονται σε 15 τα μέλη για την ίδρυση παραρτήματος, 

 Θεσμοθετούνται οι Συνελεύσεις των Παραρτημάτων και η Εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής, 

 Καταργούνται αναχρονιστικές διατάξεις, 

 Θωρακίζεται η εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. 

Για την ευκολότερη κατανόηση των μεταβολών, το σχέδιο Καταστατικού που σας αποστέλλεται περιλαμβάνει 

στη μια (μισή) πλευρά κάθε σελίδας το ισχύον προς τροποποίηση Καταστατικό και δίπλα  (αντικριστά) το 

προτεινόμενο όπου υπογραμμίζονται  με έντονο  χρώμα οι μεταβολές. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους  συναδέλφους να πάρουν μέρος στις εκλογές και να ψηφίσουν το 

νέο καταστατικό για να επιλυθεί, επιτέλους, ένα χρόνιο πρόβλημα που θα συντελέσει στη σωστή λειτουργία 

του Συλλόγου μας και στην εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των μελών μας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 

 

 

 

 

 

Σημ.:  Ειδοποιούνται οι συνταξιούχοι που έχουν παιδιά μέχρι και 18 ετών (έτος γεννήσεως 1996) να προσέρχονται 

στα γραφεία του Συλλόγου για την παραλαβή του ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ από 10/4/2014 έως 25/4/2014 και από ώρα 10 

π.μ. έως 1 μ.μ. 

Υ.Γ. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως συνηθίζουμε πάντα να κάνουμε, η άποψη που ακούσθηκε στη 

Γενική Συνέλευση ότι «κατατέθηκαν από τους δύο συλλόγους επιστημονικού προσωπικού που 

δραστηριοποιούνται στην Τ.Ε. μηνυτήριες αναφορές κατά της Διοίκησης της Τράπεζας  για το Πρόγραμμα» δεν 

ευσταθεί απόλυτα, καθότι κατατέθηκαν απλές αναφορές προς τη Διοίκηση που προσυπογράφονται και οι δύο 

από την ίδια δικηγόρο. Η σύγχυση προκλήθηκε διότι όπως πληροφορηθήκαμε είχε κατατεθεί μηνυτήρια 

αναφορά κατά   της Τράπεζας  από τον ένα Σύλλογο επιστημονικού προσωπικού, αλλά για διαφορετικό θέμα.      

 


