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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20 
 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ 

ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

 
 

Συνάδελφοι, 

 Θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με συγκριμένα στοιχεία τα δήθεν επιχειρήματα 

συνδικαλιστικών παρατάξεων που μοναδικός τους στόχος - σκοπός και επιδίωξη είναι η υποβάθμιση 

κάθε θέματος που έχει λυθεί ή δρομολογηθεί η λύση του από το Προεδρείο και τελικώς η υπονόμευση του 

ίδιου του Σ.Σ.Τ.Ε. και των κατακτήσεων των συνταξιούχων της ΤτΕ. 

 

Διαφορετικά πώς εξηγείται;   

1. ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ «ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ» το Προεδρείο των (6), όταν το εκλογικό ποσοστό των 

παρατάξεων που συγκρότησαν το συγκεκριμένο Προεδρείο συγκεντρώνει το 53,53% του συνόλου 

του εκλογικού σώματος (42,81% «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» & 10,72% «ΔΕΚΣ»). 

Δεν γνωρίζουμε πώς οριοθετούν οι δημοκράτες τύπου «Λαφαζάνη» στη Δημοκρατία τις 

πλειοψηφίες και μειοψηφίες όταν και οι δύο παρατάξεις «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»  μόλις μετά βίας συγκεντρώνουν το 38,90% του συνόλου του εκλογικού σώματος. 

Υπενθυμίζουμε, επιπρόσθετα, στο συνάδελφο της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» Ίκαρο 

Πετρόπουλο ότι το Προεδρείο της προηγούμενης διετίας πάλι από 6 συμβούλους είχε συγκροτηθεί 

και το ποσοστό του μόλις μετά βίας έφθανε το 49% του συνόλου των ψηφισάντων και κατά τα 

γραφόμενα και λεγόμενά του ήταν μάλιστα και πολύ επιτυχημένο!!!! 

Διαφορετικά πώς εξηγείται;   

2. ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Συλλόγου όταν έχουν καταγραφεί 

απόψεις στα πρακτικά του Δ.Σ. του Συλλόγου ότι «δεν υπάρχουν ούτε αποχρώσεις  ενδείξεις 

κακοδιαχείρισης» αλλά θα «προκαλέσουμε εκλογές» όπως ανέφερε ο επικεφαλής των «ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ» συνάδελφος Κ. Ευσταθίου στα πρακτικά του τελευταίου Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

(19/2/2016). Καταψηφίζουν τον οικονομικό απολογισμό όταν η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή του 

Συλλόγου που έλεγξε το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων δεν κατέγραψε καμία απολύτως 

παρατήρηση για τον έλεγχο, τη διαδικασία του συνόλου των οικονομικών ενεργειών για την 

περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015. Οφείλουμε επιπρόσθετα να επισημάνουμε ότι τα δύο (2) από τα 

τρία (3) εκλεγμένα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι μέλη των δύο παρατάξεων που 

καταψηφίζουν τον απολογισμό. Δεν παίρνουν τουλάχιστον ως παράδειγμα την άψογη 

συμπεριφορά των δύο παραπάνω μελών τους, αλλά φαίνεται ότι ο κομματικός και 

συνδικαλιστικός φανατισμός δεν τους αφήνει να δούνε που οδηγούν τις καταστάσεις.  



Διαφορετικά πώς εξηγείται;   

3. ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΩΣ ΑΚΥΡΗ, ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΡΗ, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι 

υπήρχε δέσμευση του Συλλόγου μας από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27/3/2014 ότι θα 

ακολουθήσουμε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Άλλωστε σχετική ανακοίνωση (1/12/2014) της 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» στον 5ο κατά σειρά λόγο – εκτίμηση που παραθέτουν 

αναφέρουν πολύ συγκεκριμένα «…στη τακτική Γενική Συνέλευση στις 27/3/2014 αποφασίσθηκε 

όπως: “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”».  Αυτά έγραφαν πριν ένα 

χρόνο περίπου οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης παράταξης. Άρα ούτε άκυρη ούτε μη νόμιμη 

μπορεί να χαρακτηριστεί. Όσον αφορά το επιχείρημα της δαπανηρής, συνεχίζουν φαίνεται οι 

συνάδελφοι της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» να έχουν μείνει «κολλημένοι» στην άποψη 

που εξέφραζε ο εκπρόσωπος της παράταξής τους (Μ. Τροχαλάκης) ότι 100-150 τελικώς 

συνάδελφοι θα κρίνουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, οπότε θα επαρκούσε και η αίθουσα του 

Συλλόγου για τη Συνέλευση. Η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων διέψευσε αυτές τις προβλέψεις 

φθάνοντας στο πρωτόγνωρο νούμερο των 822 συναδέλφων και μοιραία δεν επαρκούσε η αίθουσα 

των Συνεδριάσεων του Συλλόγου μας που έχει τη δυνατότητα στην καλύτερη περίπτωση να 

καλύψει 200-250 περίπου άτομα. Αυτήν την εκτίμηση είχαν όσον αφορά τον αριθμό συμμετοχής 

των συναδέλφων στη σχετική Συνέλευση και παρότι διαψευστήκαν εμμένουν στην αρχική τους 

άποψη και ασκούν κακόπιστη κριτική στο Σύλλογο για την επιλογή της αίθουσας του ξενοδοχείου 

«Τιτάνια». 

Διαφορετικά πώς εξηγείται;      

4. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ «ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ» για την δήθεν επίλυση διάφορων αιτημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως αυτονόητα. 

Όταν μάλιστα πριν από λίγες μέρες ο επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης απειλούσε τον κ. 

Διοικητή με ποινικές ευθύνες εάν προχωρούσε σε μεταφορά ποσοστού της επικούρησης στο 

«Πρόγραμμα». Το υπόμνημα αυτό δεν εμφανίστηκε ούτε για τυπικούς έστω λόγους στο Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας. Έχει μάλιστα  την ανάλογη στήριξη από την παράταξη της «ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» καθότι προσπαθεί να εμφανίσει στην τελευταία ανακοίνωσή της ότι η 

λειτουργία αυτή των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και ειδικότερα του επικεφαλής τους οφείλεται στο ότι ο 

Σύλλογος δεν λειτουργεί κάτω από κανονικές συνθήκες, διαφορετικά δεν θα έπρεπε να είχε 

υποβληθεί το σχετικό υπόμνημα!!!  

Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη των συνάδελφων της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» τους 

υπενθυμίζουμε ότι πρώτος απ’ όλους στην προηγούμενη θητεία του Δ.Σ. απ’ τη θέση του Γεν. 

Γραμματέα του Συλλόγους μας ο συν. Ικ. Πετρόπουλος ήταν αυτός που κατήγγειλε το συν. 

Ευσταθίου για αντιδεοντολογική και αντικαταστατική συμπεριφορά καθότι ακολουθώντας την ίδια 

πρακτική έστελνε ανακοινώσεις στο δίκτυο για θέματα του Συλλόγου, υπογράφοντας μάλιστα ως 

Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε. Το αποτέλεσμα ήταν ο συν. Πετρόπουλος να συνηγορήσει και να 

ψηφίσει την αποπομπή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου, θέση που καλύφθηκε 

από το συν. Μαχαίρα της «ΔΕΚΣ».  

Ο συν. Πετρόπουλος Ίκαρος ήταν αυτός που από τη θέση του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου 

μας στη πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση που έγινε με το σημερινό Διοικητή κ. Στουρνάρα και το Δ.Σ. 



του Σ.Σ.Τ.Ε. (29/7/2014) κυκλοφόρησε άμεσα 4σέλιδη ανακοίνωση της παράταξής του για να 

επικρίνει την ανάρμοστη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά του συν. Ευσταθίου Κ. που 

συμμετείχε στη σχετική συνάντηση και έθεσε εσκεμμένως σοβαρά ασφαλιστικά θέματα προς 

συζήτηση στον κ. Διοικητή, όταν ο λόγος που έγινε η σχετική συνάντηση, ήταν καθαρά 

εθιμοτυπικός και δεοντολογικά δεν επιτρέπεται η συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα όταν 

μάλιστα δεν υπάρχει και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Ο συν. Πετρόπουλος Ικ. δεν ήταν αυτός που σχετικά πρόσφατα στην ανακοίνωση της παράταξής 

του (30/11/2015), επιρρίπτει ευθύνες στον επικεφαλής των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» συν. Ευσταθίου ότι 

διάλυσε τη συνεδρίαση με την επιτροπή Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων της τράπεζας ύστερα 

από ανάρμοστη συμπεριφορά του ίδιου και διερωτάτο μάλιστα ποιον εξυπηρετεί αυτή η 

συμπεριφορά;;; 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΙΚ. 

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ;;; 

Διαφορετικά πώς εξηγείται;   

5. ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, όταν μοναδικό σκοπό έχει την οικονομική 

ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συναδέλφων για λόγους καθαρά οικονομικούς, κοινωνικούς και 

υγείας. Όλες οι περιπτώσεις αφορούν συναδέλφους με κλονισμένη υγεία βάσει στοιχείων 

που συγκεντρώνονται από το Ταμείο Υγείας και την Κοινωνική Υπηρεσία του με 

αναλυτική έκθεση για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Φαίνεται ότι θα έπρεπε να περιμένουμε ακόμη το συν. Πετρόπουλο Ίκαρο που σαν Γραμματέας 

του Συλλόγου είχε αναλάβει την υποχρέωση σύνταξης ενός κανονισμού λειτουργίας του 

συγκεκριμένου λογ/σμου από τον Ιούλιο του 2013. Πέρασε περίπου ενάμισης χρόνος (Νοέμβρης 

2014) και ακόμη περιμέναμε τον κανονισμό λειτουργίας. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης 

ήταν η μη εκταμίευση από την ΤτΕ ποσού 20.000€ ανά έτος και ο Σύλλογός μας απώλεσε 

40.000€ συνολικά (2013-2014). Αποφασίσαμε να αναλάβουμε οι υπόλοιποι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι την ολοκλήρωση του κανονισμού λειτουργίας του Λογ/σμου Αλληλεγγύης και μέσα σε 

δύο εβδομάδες ήταν γεγονός και καταφέραμε  να εκταμιευθούν τα  χρήματα από την Τράπεζα 

τον Ιανουάριο του 2015. 

Αντί λοιπόν να απολογηθεί στους συνάδελφους για την απώλεια των χρημάτων από την 

Τράπεζα έχει το θράσος να κάνει κριτική στη λειτουργία ενός λογ/σμου που ήδη έχει 

καλύψει ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων με σοβαρά προβλήματα;;; Μα τόσο ερασιτέχνης 

είναι;;; Καθότι αρέσκεται να αποκαλεί τους υπόλοιπους «επαγγελματίες» συνδικαλιστές.  

Διαφορετικά πώς εξηγείται;   

6. Να επιμένει ο συν. Πετρόπουλος Ικ. ότι με σημείωμά του ζητούσε συγκεκριμένα οικονομικά 

στοιχεία από την  αρμόδια υπάλληλο του Συλλόγου. Να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν του 

δίδονται τα στοιχεία που έχει ζητήσει, όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι με απόφαση του Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας που και ο ίδιος έχει ψηφίσει σαν Γεν. Γραμματέας, δεν έχει αρμοδιότητα καμία 

υπάλληλος να παραδίδει στοιχεία παρά μόνον το ίδιο το Δ.Σ., στην επόμενη συνεδρία, αφού 

έχουν κατατεθεί τα ερωτήματα στην προηγούμενη. Πρακτική που ο ίδιος ο συν. Πετρόπουλος 

υπογράμμιζε κατά κόρον επί δικής του θητείας ως Γεν. Γραμματέας όταν ζητούσε οικονομικά 

στοιχεία ο συν. Ευσταθίου από τους υπαλλήλους του Συλλόγου. Τόση αμνησία μέσα σε λίγους 

μήνες;;; Θα μπορούσε μάλιστα να αναφέρει τα πράγματα με τ’ όνομά τους, ότι ,δηλαδή, απουσίαζε 



στην τελευταία συνεδρία του Δ.Σ. (19/2/2016) όταν έγινε συζήτηση για την έγκριση του Διοικητικού 

και Οικονομικού Απολογισμού και δεν είχε τη δυνατότητα να καταθέσει τα συγκεκριμένα 

ερωτήματα. Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν περισσότερο ειλικρινής και προσεκτικός και όχι τελικώς να 

κατηγορεί αναίτια το κάθε μέλος του Προεδρείου.   

Συνάδελφοι, 

Θεωρούμε ότι μετά τις συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα που θέσαμε δεν 
θα πρέπει να υπάρχει κανένα μέλος του Συλλόγου που να μην  έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει το 
«παιχνίδι» που παίζεται από τις συγκεκριμένες δύο παρατάξεις για την υπονόμευση του Συλλόγου μας.  

Με συνδικαλιστική νοοτροπία της δεκαετίας του ’80 προσπαθούν να αλώσουν το Σύλλογο με 
υποσχέσεις για την επίλυση θεμάτων που δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν. Ο 13ος μισθός, η 
ελάφρυνση στη φορολογία, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η κατάργηση των μειώσεων στους μισθούς 
και τις συντάξεις, το κράτος δικαίου, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η κατάργηση των κόκκινων 
δανείων, είναι μια πρακτική που τη βιώσαμε πολιτικά, δεν χρειάζεται να τη ζήσουμε και 
συνδικαλιστικά. 

Απομονώστε όλους αυτούς που μοναδικό σκοπό έχουν την υπονόμευση του Συλλόγου 
ώστε να μπορέσουμε απερίσπαστα να αποτρέψουμε όλες τις δυσμενείς εξελίξεις που αναμένουμε 
μετά την κατάθεση του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου από την κυβέρνηση. Μπορούμε να το 

επιτύχουμε, έχουμε δώσει δείγματα γραφής στην πράξη.  

 

Τελικά οι συνάδελφοι στη Γενική Συνέλευση με γνώμονα τη λογική και την 
υπευθυνότητα γύρισαν την πλάτη στις φωνές της μειοψηφίας για καταψήφιση του 
Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Συλλόγου υπερψηφίζοντάς τον με 
συντριπτική πλειοψηφία. Για άλλη μια φορά οι ενέργειες και οι επιδιώξεις της 
αντιπολίτευσης, που μόνο προβλήματα θα δημιουργούσαν σε μια κρίσιμη περίοδο για τις 
συντάξεις μας και το εισόδημά μας, για την υπονόμευση του Συλλόγου μας πέσανε στο κενό . 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ενέκριναν το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό ψηφίζοντας: 

  ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 204 61,63% 
ΟΧΙ 127 38,37% 

ΣΥΝΟΛΟ 331 100,00% 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το  Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 
Ιωάννης Γοζαδίνος     Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 


