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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  Με τη σύγκλιση των συμβούλων των συνδυασμών «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΔΕΚΣ» 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021  η συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου σε 

σώμα ως ακολούθως: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Γοζαδίνος Ιωάννης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Κλητοράκη – Πούλια Ελένη 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Αντωνόπουλος Νικόλαος 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Πέτρου Παναγιώτης  

ΤΑΜΙΑΣ    : Αβαγιανός Αθανάσιος 

ΜΕΛΟΣ    : Δεληπέτρος Δημήτριος 

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι συνάδελφοι: Ευσταθίου Κ., Βαξεβανάκη Ι., 

Μπουλαλά Α.,  Πετρόπουλος Ί. και Βαμβακούσης Ι.. 

Πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ο πλειοψηφών σύμβουλος συν. 

Γοζαδίνος Ιωάννης που προέδρευε ως είθισται στο επίμαχο Δ.Σ., παρέθεσε αναλυτικά  τους τρεις 

βασικούς λόγους που συνηγορούν στη μη αποδοχή της συμμετοχής της παράταξης των «Εν Δράσει»  

στο νέο Προεδρείο που θα ψηφιστεί και την απόρριψη της πρότασής τους για τη συγκρότησή του σε βάση 

αντιπροσωπευτική – αναλογική. 

1. Οι εκ διαμέτρου  αντίθετες απόψεις και προτάσεις που έχει υιοθετήσει και αναδείξει  η συγκεκριμένη 

παράταξη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 2 ½ περίπου χρόνων  από τις προτάσεις, 

αποφάσεις και λύσεις που έχουν δοθεί σε πολλά θέματα από το Σύλλογό μας. Όταν μάλιστα οι 

λύσεις αυτές έχουν επενδυθεί με ομόφωνες αποφάσεις ανωτάτων οργάνων, όπως το Συμβούλιο 

Ασφάλισης της ΤτΕ. Συγκεκριμένα αναφέρουμε την απόφαση για την απονομή σύνταξης και την 

άρση του πλαφόν  στην κύρια σύνταξη. 

2. Θα ήταν αδύνατο να υιοθετηθεί από την πλευρά μας  η πρακτική της παραπληροφόρησης και της 

επιλεκτικής ενημέρωσης των συνάδελφων  που ακολουθούν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα 

οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της παράταξης των «Εν Δράσει», όταν η πορεία των θεμάτων που έχουν 

αναδείξει ή των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει εξελίσσεται αρνητικά όπως: 

α) Ανάληψη δικών εργολαβικά από τη συγκεκριμένη παράταξη η έκβαση των οποίων ήταν αρνητική σε 

όλα τα δικαστήρια, Διοικητικά και Αστικά, Πρωτόδικα και Εφετειακά. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση 

των συναδέλφων!!! 

β) Πρωτοβουλία των «29» για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης Βρούτση 

(16/1/20) στο ΣτΕ. Η αίτηση συζητήθηκε στις 14/6/2021 στο ΣτΕ. Οι προτάσεις της Εισηγήτριας 
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Παρέδρου του ΣτΕ ανέτρεπαν τους ισχυρισμούς των «29». Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση των 

συναδέλφων!!! 

γ) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κατάργηση της Ε.Α.Σ. στους υπαλλήλους του 

Δημοσίου. Απόφαση που επανειλημμένα ανέδειξε η συγκεκριμένη παράταξη. Οι νέες αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιορίζουν την αναδρομικότητα της ΕΑΣ μόνο στους 22 

μήνες από το Φλεβάρη του 2017 έως και το τέλος του 2018 και η επαναφορά κανονικά της 

κράτησης της ΕΑΣ από 1/1/2019, που θεωρήθηκε μάλιστα συνταγματική, δημοσιεύτηκαν στις 

6/10/2021. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση των συναδέλφων!!!  

3.  Ανοχή και υιοθέτηση από τους επικεφαλείς της συγκεκριμένης παράταξης μιας μεθοδευμένης 

εκστρατείας «λάσπης» και ύβρεων σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από κάθε συνδικαλιστική 

δεοντολογία και κριτική από πρωτοκλασάτα στελέχη των «Εν Δράσει» στο διαδίκτυο, ενάντια τον 

Πρόεδρο, τον Γραμματέα και την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου. Πρακτική που επαναλήφθηκε και από τον 

συν. Κ. Ευσταθίου και μάλιστα σε ανάρτηση του μετά τις εκλογές στο διαδίκτυο ανέφερε: «Οι εκλογές 

τελείωσαν, ο αγώνας συνεχίζεται… Δυστυχώς, αλλά η αλήθεια είναι εύκολο να πνιγεί μέσα στις 

ύβρεις και την πόλωση που επί επτά χρόνια χρησιμοποίησαν αντί διαλόγου, τα συνδικαλιστικά 

«πιτ μπουλ»  του Γιάννη Στουρνάρα». Εύλογα διερωτάται κανείς όταν υιοθετείς αυτούς τους 

χαρακτηρισμούς και ειδικότερα μετεκλογικά μπορείς ταυτόχρονα να ζητάς συμμετοχή και συνεργασία 

σε ένα Προεδρείο και μάλιστα από τις θέσεις ευθύνης του Προέδρου και  του Γραμματέα;;; 

 

Μετά όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος ότι καθίσταται πλέον αδύνατη η 

συμμετοχή της παράταξης των «Εν Δράσει» σε θέση ευθύνης του Προεδρείου του Συλλόγου. Στη συνέχεια 

ο πλειοψηφών σύμβουλος Γοζαδίνος Ιωάννης απευθύνθηκε στους συμβούλους των παρατάξεων 

«Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» και «ΕΣΑΚ-Σ» με τους οποίους, όπως ανέφερε, μπορεί να υπάρχουν 

συνδικαλιστικές διαφορές αλλά ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των παρατάξεών μας αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την αποδοχή από την πλευρά μας της συμμετοχής τους στο Προεδρείο του Συλλόγου 

όταν οι ίδιοι το επιθυμούν. 

 Οι δύο παρατάξεις δεν έκαναν αποδεκτή την πρόταση για συμμετοχή τους στο Προεδρείο του 

Συλλόγου.       

   Τελικά το Προεδρείο σχηματίστηκε, κατά τα πρότυπα της προηγούμενης διετίας, από τις δύο 

παρατάξεις «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΔΕΚΣ» που αθροιστικά συγκεντρώνουν το 59% περίπου 

της συνολικής εκλογικής δύναμης των συναδέλφων. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία ή ομοφώνως, οπότε ο κάθε εκλεγμένος σύμβουλος θα αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον 

του για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 
 


