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Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση Νο 46
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 9/3/2021
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Την Τρίτη (9/3/21) συνήλθε το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. για να συζητήσει και να εγκρίνει τα
έξι θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη. Από το σύνολο των θεμάτων
που ετέθησαν τα τρία πρώτα αφορούσαν : α) Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού 2020,
β) Έγκριση του Προϋπολογισμού 2021 και γ) Επίδοση προς το Σύλλογο Συνταξιούχων ΤτΕ
(Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης _ Διαμαρτυρίας) του συναδέλφου Ίκαρου Πετρόπουλου για
τη χορήγηση αντιγράφων των τριών (3) Γνωμοδοτήσεων της Νομικής Εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ &
ΜΑΛΑΜΗ. Λήψη απόφασης. Τα υπόλοιπα τρία θέματα ήταν καθαρά

οικονομικού

περιεχομένου και εκκρεμούσε η έγκρισή τους.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΚΑΙ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου μας
για το έτος 2020 οποίος μάλιστα παρουσίασε μετά από αρκετά χρόνια πλεόνασμα
132.834,90€ ένα ικανοποιητικό ποσό που δίνει μια επιπρόσθετη οικονομική ανάσα στο
Σύλλογό μας. Στη συνέχεια το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του
2021.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 11/2/2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ συν. ΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ως απάντηση στη συγκεκριμένη εξώδικη δήλωση έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
Καταρχάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του Καταστατικού του
Συλλόγου τo Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των

σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα και
προβαίνει στις ενέργειες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση και λύση των συλλογικών
θεμάτων και αιτημάτων.
Πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των
οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του,
υποχρέωση που το Προεδρείο οφείλει να τηρεί πιστά. Οιαδήποτε ενέργεια δύναται να θίξει τον
ως άνω σκοπό συνιστά παραβίαση του Καταστατικού.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Σύλλογος, μετά την από 15/09/2020 απόφαση του
ΔΣ, ανέθεσε στη Δικηγορική εταιρεία «ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ & ΜΑΛΑΜΗ» τη σύνταξη τριών
γνωμοδοτήσεων προκειμένου να υπερασπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα
των μελών του. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 11 του Καταστατικού το Δ.Σ.
μπορεί να αναθέτει σε δικηγόρο την διεκπεραίωση θεμάτων νομικής φύσης, όπως εν
προκειμένω (ΑΝΑΚ. Νο45/5.2.2021)
Θέλουμε ακόμα να αναφέρουμε ότι από ουδεμία διάταξη του Καταστατικού του
Συλλόγου δεν προκύπτει υποχρέωση του ΔΣ για την χορήγηση αντιγράφων των
γνωμοδοτήσεων, όπως αναφέρει το μέλος Ίκαρος Πετρόπουλος στην εξώδικη δήλωσή του.
Επισημαίνεται ότι, στο παρελθόν, στοιχεία, που χορηγήθηκαν, διέρρευσαν ακόμα και
στον ημερήσιο τύπο, γεγονός που θα μπορούσε να βλάψει τον ίδιο τον Σύλλογο αλλά
κυρίως τα συμφέροντα των μελών του. Επομένως, η μη χορήγηση αντιγράφων των
γνωμοδοτήσεων

είναι

δικαιολογημένη,

καθόσον

ο

κίνδυνος

διαρροής

των

γνωμοδοτήσεων αποτελεί εύλογο και σπουδαίο λόγο μη χορήγησης των ως άνω
εγγράφων.
Εξάλλου τα μέλη του ΔΣ έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση για το περιεχόμενο
των γνωμοδοτήσεων κατά τρόπο επαρκή στη συνεδρίαση της 28.1.2021. Ειδικότερα τα
βασικότερα σημεία και των τριών γνωμοδοτήσεων ανεγνώσθησαν σε όλα τα μέλη,
λαμβάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο επαρκή γνώση του περιεχομένου των ζητούμενων
εγγράφων.
Ταυτόχρονα με την καταγραφή των πρακτικών του Συλλόγου της επίμαχης συνεδρίασης
του Δ.Σ. (Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021) αποδεικνύεται η μεγάλη διάσταση απόψεων
σχετικά με αυτά που αναφέρονται στην εξώδικη πρόταση του συναδέλφου Ίκαρου
Πετρόπουλου.

Αναφέρει συγκεκριμένα στο εξώδικο ότι: «… Γνωρίζετε ότι τα νομικά κείμενα απαιτούν
προσεκτική μελέτη, η οποία προφανώς δεν υποκαθίσταται από προφορική

παρουσίαση

επιλεγμένων από εσάς περικοπών…».
Τι πραγματικά έχει καταγραφεί στα πρακτικά του Δ.Σ.: Έχουν καταγραφεί στα
πρακτικά περίπου 11 σελίδες που αφορούν όλα τα ουσιώδη σημεία των γνωμοδοτήσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των περιλήψεων αυτών, τα οποία είναι διαθέσιμα για το κάθε
μέλος του Δ.Σ. όπως είχε αναφερθεί και στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου
Νο45/5.2.21.
Αναφέρει συγκεκριμένα στο εξώδικο ότι: «… στο αίτημά μου και έχοντας έννομο
συμφέρον όχι μόνο δεν ανταποκριθήκατε αλλά αντίθετα έλαβα την απάντηση του κ. Προέδρου
ότι «θα κλειδωθούν στο χρηματοκιβώτιο του Συλλόγου και δεν θα τις έχει κανένας, ούτε εγώ».
Τι πραγματικά έχει καταγραφεί στα πρακτικά του Δ.Σ.: Ο Πρόεδρος ανέφερε « .. εάν
θυμάμαι καλά το 2014 είχαμε μια γνωμοδότηση και μάλιστα την πληρώσαμε 10.000€ στον
Κρεμαλή, θυμίζω στον συνάδελφο Πετρόπουλο ότι η γνωμοδότηση είναι στο χρηματοκιβώτιο
του Συλλόγου και αν θέλετε να το πιστέψετε, το πιστεύετε, ούτε εγώ ο ίδιος την έχω αυτή τη
στιγμή στα χέρια μου».
Αποδεικνύεται ότι η αναφορά του Προέδρου αφορούσε τη γνωμοδότηση Κρεμαλή για το
Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών και όχι τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις, όπως
εσφαλμένα αναφέρεται στο εξώδικο.
Αναφέρει συγκεκριμένα στο εξώδικο ότι: «… Όπως γνωρίζετε σας έχω ζητήσει, με την
ιδιότητα μου του Διοικητικού Συμβούλου αντίγραφα τριών γνωμοδοτήσεων με διαφορετικό
περιεχόμενο…».
Τι πραγματικά έχει καταγραφεί στα πρακτικά του Δ.Σ.: Ο ίδιος ο συνάδελφος Ικ.
Πετρόπουλος μετά την ανάγνωση μέρους των γνωμοδοτήσεων από τον Πρόεδρο ανέφερε: «…
Προς τι τρεις γνωμοδοτήσεις όταν και οι τρεις λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα; Το ίδιο
πράγμα. Το γεγονός είναι ένα. Οι τρεις γνωμοδοτήσεις είναι ίδιες…».
Νομίζουμε ότι ο σχολιασμός περιττεύει όταν οι καταγεγραμμένες απόψεις του στα
πρακτικά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από αυτές του εξωδίκου!!!
Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει επιπρόσθετα ότι «… χρειαζόμασταν μια γνωμοδότηση ενός
καθηγητή πανελλαδικής εμβέλειας που θα έχει και δημοσιότητα…» αντιλαμβάνεται ο κάθε
συνάδελφος την επικινδυνότητα των απόψεών του σχετικά με τη δημοσιοποίηση των
γνωμοδοτήσεων.

Τέλος αναφέρεται ότι δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου για τη χορήγηση ή όχι των γνωμοδοτήσεων. Ανταλλαγή
απόψεων έγινε μόνο και εκεί περιορίστηκε το θέμα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που
συμπεριλήφθηκε στη ημερησία διάταξη του Συμβουλίου της 9/3/2021 η λήψη
απόφασης για το αν πρέπει να δοθούν αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων.
Μετά τις παραπάνω επισημάνσεις και για την καλύτερη διασφάλιση των
συμφερόντων των μελών του Συλλόγου μας το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε
απόφαση να μην δοθούν αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

