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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  

(ΤΡΙΤΗ 14/9/2021) 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Την Τρίτη 14/9/21  συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και σύμφωνα με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε ομόφωνα : 

1. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών 

Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας ορίστηκε για τα  

19 παραρτήματα  πανελλαδικά στις  19/10/21. 

Για το Λεκανοπέδιο Αττικής λόγω του μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων μελών θα διεξαχθούν 

οι εκλογές σε 4 ημέρες  19, 20, 21 και 22/10/21.  Η ασφαλής προσέλευση των συναδέλφων 

θα πραγματοποιηθεί βάσει διαχωρισμού από το αρχικό γράμμα του επιθέτου του κάθε 

συνταξιούχου (π.χ. 19/10/21 θα ψηφίζουν συνάδελφοι από το Α-Κ κ.ο.κ.). Συνάδελφοι που για 

σοβαρούς προσωπικούς λόγους δε θα μπορέσουν να ψηφίσουν την ημέρα που έχει ορισθεί το 

«γράμμα» τους θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε μια άλλη από τις οριζόμενες 

ημερομηνία.    

2. Ορισμός ημερομηνίας Γενικών Συνελεύσεων 

Η πρώτη ορίστηκε για τις 5/10/21 

Η  δεύτερη  για τις 8/10/21. 

Η τρίτη και τελική θα διεξαχθεί στις 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00  στον Πανελλήνιο Γυμναστικό 

Σύλλογο (γήπεδο μπάσκετ) Ευελπίδων 2 Κυψέλη  (στο πεδίο του Άρεως). 

 

3. Την Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 

Όπου αποφασίσθηκε, εκτός των άλλων, ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των 

εκλογών να αποτελείται από τρία τακτικά μέλη των παρατάξεων (Δημοκρατική Συνεργασία – 

Εν Δράσει – ΔΕΚΣ) και τρία αναπληρωματικά (Δημοκρατική Συνεργασία – Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία – ΕΣΑΚΣ).   
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4. Τις περιοδείες των Διοικητικών Συμβούλων των παρατάξεων στην περιφέρεια. 

5. Τις προεκλογικές ανακοινώσεις των παρατάξεων. 

6. Τη συμμετοχή των εκπροσώπων των παραρτημάτων και των συνέδρων της 

ΟΣΤΟΕ στη Γ.Σ. του Συλλόγου μας ( 13/10/21).  

Ταυτόχρονα το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ ενέκρινε το Διοικητικό Απολογισμό για τα έτη 2019 & 2020 

και τη συμμετοχή των εκλεγμένων συνέδρων του Συλλόγου μας στο 39ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ για 

τις 14 & 15/10/2021. 

Οι Οικονομικοί Απολογισμοί του 2019 και του 2020 είχαν εγκριθεί αντίστοιχα στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. 9/3/2020 και 9/3/2021 καθώς και ο προϋπολογισμός του 2021.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τήρησε στο ακέραιο τη δέσμευσή του για τον ορισμό 

ημερομηνίας εκλογών μέσα στο προβλεπόμενο όριο της παράτασης που δίνει ο σχετικός νόμος 

4808/21, δηλαδή μέχρι 31/10/21 (Ανακ. 53/30.6.21). 

Απέφυγε μάλιστα τη διαδικασία των εκλογών με επιστολική ψήφο, παρόλο ότι υπήρχε θετική 

άποψη της νομικής συμβούλου του Συλλόγου αλλά και πρόταση της παράταξης της 

Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας. Επέλεξε τη διαδικασία των εκλογών με τη φυσική παρουσία των 

συναδέλφων, όπως απαιτεί η συνδικαλιστική λογική και δεοντολογία, λαμβάνοντας όμως όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελών μας, τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στη 

διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.  

Σε παρατήρηση του συναδέλφου Κ. Ευσταθίου ότι δεν υπάρχει από το Σύλλογο η ανάλογη 

προετοιμασία για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. και των εκλογών διαδικτυακά  υπήρξε αντίδραση από 

όλους του Διοικητικούς Συμβούλους, καθότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των μελών του ΣΣΤΕ 

υπάρχει αδυναμία χρήσης των μέσων αυτών, οπότε θα είχε ως αποτέλεσμα τον αυτοδίκαιο 

αποκλεισμό τους από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών. 

Απόδειξη όλων των παραπάνω αποτελεί η προσπάθεια του Συλλόγου να αποστέλλει με email τις 

ανακοινώσεις του και τελικά στην προσπάθεια αυτή ανταποκρίθηκαν περίπου 600 μέλη από τα 

4.100 (άμεσα και έμμεσα) που συνολικά αριθμεί ο Σύλλογος.    

 

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι διαδικτυακά δεν έχουν μέχρι σήμερα διεξαχθεί Γενικές 

Συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες από κανένα σύλλογο συνταξιούχων όταν μάλιστα διαθέτει σε όλη 

την επικράτεια ένα αριθμό μελών όπως αυτός του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος. 

  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


