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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 
 

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. 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2023 

 

 Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου για να συζητήσει και να εγκρίνει τον 

Προγραμματισμό Δράσης του για την επόμενη διετία. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου πρότεινε ένα ρεαλιστικό 

πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις δράσης του σωματείου για τη διετία 2021-2023 

ως κοινή πρόταση των δύο παρατάξεων που συγκροτούν το Προεδρείο του ΣΣΤΕ. Τα θέματα 

αξιολογήθηκαν με περίσκεψη ώστε να μπορούν να βρουν λύση μέσα στη δύσκολη συγκυρία που 

βιώνουμε αρκεί να υπάρξει από όλους η απαιτούμενη σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  
 

1. Διασφάλιση των συνταξιοδοτικών κατακτήσεων και δεδομένων για τους 

ασφαλισμένους του χώρου μας. 

Ο Σύλλογός μας θα πρέπει να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις ασφαλιστικές 

πρωτοβουλίες της σημερινής κυβέρνησης, όπως έπραξε και με την προηγούμενη, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης για να αποφευχθεί η όποια αρνητική εξέλιξη για τους ασφαλισμένους 

της ΤτΕ. Απόδειξη αποτελεί η πρόσφατη εξαίρεση των εργαζομένων της ΤτΕ από την ένταξή τους στο 

«Νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)», μετά την εσπευσμένη συνάντηση των Προέδρων των δύο 

Συλλόγων με τον κ. Διοικητή από τον οποίο ζήτησαν να παρέμβει στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να 

μην επεκταθεί το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και στους εργαζομένους της ΤτΕ.  

Οι εξελίξεις για τους συνταξιούχους της Εθνικής σχετικά με το Ταμείο Επικουρικής τους Σύνταξης 

(ΛΕΠΕΤΕ)  θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Στη συγκυρία που 

διανύουμε θα ήταν ολέθριο λάθος να θεωρήσουμε ότι όλα είναι δεδομένα… 

2. Ολοκλήρωση της διαδικασίας των δικαστικών προσφυγών για την παύση των 

Κρατήσεων και την επιστροφή των Δώρων και των Αναδρομικών. 

Η προσπάθεια του Συλλόγου μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να εκδοθούν τελεσίδικες 

αποφάσεις  από τα αρμόδια δικαστήρια ώστε να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τις υλοποιήσει. 

Η πρόσφατη απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου (7/6/2021) που έκρινε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ τις κρατήσεις 

που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας αποτελεί αισιόδοξη προοπτική για την υλοποίηση του παραπάνω 

στόχου μας!!!  

 

3. Ταυτόχρονη συνέχιση των προσπαθειών μας ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι 

δυνατότητες ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ λύσης για το θέμα της παύσης των κρατήσεων και των 

αναδρομικών. Με δεδομένη την άρνηση του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

για την παύση των κρατήσεων και την επιστροφή των αναδρομικών θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 



προσπάθειες του Συλλόγου μας και της ΤτΕ για  την ενημέρωση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου 

Εργασίας ώστε να αρθούν οι όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν για το παραπάνω θέμα. 

 

4. Ενίσχυση εισοδήματος χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων 

Ο Σύλλογός μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ανεύρεσης λύσης για την  ενίσχυση του 

εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων. 
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5. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η όποια προσπάθεια 

τροποποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου μας. Η συγκεκριμένη διαδικασία προϋποθέτει τη 

συμμετοχή των συναδέλφων του κέντρου και της περιφέρειας, ώστε μέσα σε καθορισμένη προθεσμία 

να καταθέσουν προτάσεις προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για τη διαμόρφωση ενός νέου σύγχρονου και 

δημοκρατικού καταστατικού  που θα απαντάει στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι ανάγκες του Συλλόγου 

μας!!! Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η τροποποίηση ενός παρωχημένου καταστατικού που η 

τελευταία αλλαγή του έγινε το 1986.  

6. Εξασφάλιση περαιτέρω πόρων από την ΤτΕ για την ενίσχυση του λογαριασμού 

«Αλληλεγγύης», προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα για επιπλέον κάλυψη περιπτώσεων 

αναξιοπαθούντων μελών μας με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. 

 

7. Συνέχιση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων στα οικονομικά του Συλλόγου μας.  

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ο Ισολογισμός του 2020 του Σ.Σ.Τ.Ε. και ειδικότερα τα 

Αποτελέσματα Χρήσης παρουσίασαν πλεόνασμα €132.834,90, λόγω του περιορισμού ενός σημαντικού 

αριθμού διοργανώσεων του Συλλόγου μας. Βέβαια, ο απώτερος στόχος μας δεν έγκειται στον περιορισμό 

των δραστηριοτήτων και των διοργανώσεων του Συλλόγου, ώστε να υπάρξουν πλεονάσματα, αλλά στον 

εξορθολογισμό των δαπανών ώστε να υπάρξει μείωση του προβλήματος. Μέτρα που είχαν ληφθεί στο 

πρόσφατο παρελθόν μείωσαν αισθητά το έλλειμμα.   

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων, όπως έχει πράξει όλα τα τελευταία χρόνια, θα αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις των καιρών και θα διεκδικήσει τη βελτίωση του επιπέδου των παροχών μας με 

ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει με σύνεση και σοβαρότητα 

να προασπίζει τα συμφέροντα όλων μας!!! 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 


