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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/02/2022 

 

Συνάδελφοι, 

 Την Τετάρτη (23/02/2022) συνήλθε το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ για να συζητήσει και εγκρίνει τα οκτώ 

θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Από το σύνολο των θεμάτων που ετέθησαν  

τα τρία πρώτα αφορούσαν: 

Θέμα 1ο 

α) Λήψη Απόφασης για κατάθεση αγωγής για ακύρωση του ψηφίσματος – «απόφασης» που 

λήφθηκε στην Γ.Σ της ΟΣΤΟΕ (14.10.2021) για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης , που 

προσκρούουν στο νόμο και σε διατάξεις του καταστατικού της ΟΣΤΟΕ. 

β)  Εξουσιοδότηση Προέδρου Σ.Σ.Τ.Ε. από το Δ.Σ. του Συλλόγου για να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της ως άνω απόφασης.  

 Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του 39ου συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, που διεξήχθη στις 

14/10/2021 στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από μια  συγκυριακή πλειοψηφία συναδέλφων σειρά ψηφισμάτων  

εκτός ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενέργεια που προσκρούει στο νόμο και τις 

διατάξεις του καταστατικού της ΟΣΤΟΕ και αφορούσαν: 

• Την Διαγραφή των οφειλών των Σωματείων – Μελών της ΟΣΤΟΕ μέχρι 31.12.2020 , τον 

ορισμό σε 2,4 € κατ΄άτομο της ετήσιας συνδρομής προς την ΟΣΤΟΕ με βάση τον αριθμό των 

μελών του κάθε σωματείου , την αναζήτηση των συνδρομών από την ΟΣΤΟΕ πρώτα από τον e- 

EΦΚΑ των σχετικών ποσών που παρακρατούνται από την κύρια σύνταξη , όσων βρίσκονται σε 

καθεστώς κύριας σύνταξης και τέλος  την αναζήτηση από τους Συλλόγους της  ΟΣΤΟΕ της διαφοράς 

που προκύπτει και αφορά τα μέλη τους που βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. 

• Την παραίτηση της ΟΣΤΟΕ από τις νομικές ενέργειες (αγωγή και μήνυση) κατά του Χ. 

Τσιλώνη  

• Την καταψήφιση των δαπανών της ΟΣΤΟΕ που αφορούν την άσκηση αγωγών – 

μηνύσεων κατά του Χ. Τσιλώνη. 

• Την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των δ.σ της ΟΣΤΟΕ και του συνεδρίου με 

διαδικασία online  

http://www.sste.gr/


• Την διαδικασία / ύψος αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ της ΟΣΤΟΕ για δαπάνες που 

αφορούν την ευόδωση των σκοπών της Ομοσπονδίας. 

Όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη της 

Γενικής Συνέλευσης με απόφασή του ΔΣ της ΟΣΤΟΕ αντιβαίνουν τα παρακάτω άρθρα του 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Ομοσπονδίας: 

«ΑΡΘΡΟ 6: Πόρους της ΟΣΤΟΕ αποτελούν: Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των Σωματείων 

της δύναμης της που ορίζονται με απόφαση της Διοίκησής της. Η απόφαση του για τον ορισμό των 

συνδρομών επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την απόφαση του Δ.Σ…..» 

«ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ….Παραγρ. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια 

φορά το χρόνο (δεύτερο τρίμηνο του έτους) στην Αθήνα. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

υποβάλλεται από το Δ.Σ. απολογισμός των εσόδων και εξόδων του λήξαντος διαχειριστικού 

έτους, έκθεση πεπραγμένων του, ανακοινώνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο 

προϋπολογισμός του επόμενου έτους…… 

Παραγρ. 4. …… Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης αναγγέλλεται στους αντιπροσώπους των 

μελών της Ομοσπονδίας πριν οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, με πρόσκληση του ΔΣ της όπου 

γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της 

σύγκλησης, και συνοδεύεται από τον Ισολογισμό και Προϋπολογισμό…..» 

Εκτός της παραβίασης όλων των παραπάνω άρθρων του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ παραβιάζονται 

ταυτόχρονα και συγκεκριμένα άρθρα του Αστικού Κώδικα: 

Άρθρο 97: Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. 

Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. 

Άρθρο 89 & 90: Περί ισοτιμίας των μελών και της υποχρέωσής  περί καταβολής των εισφορών 

που τους αναλογούν για όσο καιρό είναι μέλη. 

Αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος ότι μια σειρά αποφάσεων που αφορούν τα συγκεκριμένα 

ψηφίσματα που κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση με πρωτοβουλία συνδικαλιστικής παράταξης της 

Εμπορικής στην οποία συμμετέχει και ο συν. Ευσταθίου δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά, όχι 

μόνο γιατί προσκρούουν στο Καταστατικό της ΟΣΤΟΕ και στα άρθρα του Αστικού Κώδικα, αλλά και 

γιατί είναι αντίθετες με κάθε έννοια ηθικής τάξης. Θεωρούμε, δηλαδή,  ανήθικο για τον 

επικεφαλής της παράταξης της Εμπορικής  «Πρωτοβουλία Ανασυγκρότησης ΟΣΤΟΕ» να προβαίνει σε 

πράξεις που κατατείνουν σε παραιτήσεις της Ομοσπονδίας από νομικές ενέργειες που έχει 

αναλάβει και αφορούν τον ίδιο!! Εξίσου ανήθικη είναι η διαγραφή όλων των 

καθυστερούμενων οφειλών των συνταξιούχων της Εμπορικής προς την ΟΣΤΟΕ μέχρι 

31/12/2020 από την ίδια παράταξη. Ενέργεια  που αντιτίθεται ακόμη και στην απόφαση που είχε πάρει 

το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής, στην οποία το ανωτέρω σωματείο αναγνώρισε 

την οφειλή του προς την ΟΣΤΟΕ και αποφάσισε ότι προκειμένου να συμμετέχουν στο Συνέδριο θα 

καταβάλουν τις εισφορές του 2020, ενώ για τις εισφορές παρελθόντων ετών θα καταβάλλονται 450€ 



μηνιαίως στην ΟΣΤΟΕ, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2022. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ 

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ!!! 

Μετά όλα τα παραπάνω όλοι οι Σύλλογοι που συμμετείχαν στην Ομοσπονδία θα 

προχωρήσουν σε λήψη απόφασης κατάθεσης αγωγής για ακύρωση των παράνομων αποφάσεων. 

Τα ΔΣ των Συλλόγων Συνταξιούχων της Αγροτικής και της Eurobank έχουν ήδη 

αποφασίσει. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι Σύλλογοι Τραπεζών. 

Θέμα 2ο  

Σύναψη συμφωνιών με επιχειρήσεις για την επίτευξη μειωμένης τιμής παροχής υπηρεσιών και 

προϊόντων με σκοπό τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των μελών μας και των οικογενειών τους. 

α) επιλογή και έγκριση επιχειρήσεων για τη σύναψη συμφωνίας. 

β) έγκριση δαπάνης υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη της παραπάνω πρότασης. 

 Ο ΣΥΤΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να προχωρήσει 

στη σύναψη συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλισθούν εκπτώσεις σε προϊόντα 

και υπηρεσίες για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους. Σε αυτήν την πρωτοβουλία που ανέλαβε 

πρότεινε και στο Σύλλογό μας να συμμετέχει ισότιμα ώστε να καρπωθούν αντίστοιχα και οι 

συνταξιούχοι μέλη μας και οι οικογένειές τους τα ίδια οφέλη από μια κοινή προσπάθεια. Ο Σύλλογός 

μας απεδέχθη την πρόταση και προχώρησε με απόφαση του ΔΣ στην υλοποίησή της, ώστε 

να υπάρχει η ανάλογη τεχνική υποδομή και προετοιμασία καθότι θα τυπωθούν ονομαστικές κάρτες για 

τους συνταξιούχους μας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια). Ταυτόχρονα το 

ΔΣ ενέκρινε μια σειρά επιχειρήσεων που ήδη έχουν αποδεχθεί τη συνεργασία με τους δύο 

Συλλόγους (ΣΥΤΕ-ΣΣΤΕ) όπως παρακάτω αναφέρονται: 

✓  Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης “Αρειμάνιο” 
▪ 15% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στα εκπαιδευτήρια “Αρειμάνιο”. 
 

✓ Πρότυπο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης “Ειδέναι” (Μαρούσι) 
▪ Δίδακτρα Α´ Λυκείου 150€ / μήνα. 
▪ Δίδακτρα Β´ Λυκείου 200€ / μήνα.  
▪ Δίδακτρα Γ´ λυκείου 300€ / μήνα. 
▪ Οι μαθητές που θα σημειώσουν επιδόσεις άνω του 80% κατά μέσο όρο στο σύνολο των διαγωνισμάτων 
που διενεργούνται στο φροντιστήριο, δικαιούνται πρόσθετης έκπτωσης 20% επί των ανωτέρω τιμών. 
 

✓ Κέντρα Ξένων Γλωσσών “So Easy” 
▪ 25% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στα εκπαιδευτήρια So Easy. 
 

✓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ” (Γυμνάσιο – Λύκειο) 
▪ 15% έκπτωση στα δίδακτρα των εκπαιδευτηρίων. 
 

✓ “TOMI SCHOOL” (Σπουδές στο Εξωτερικό) 
▪ 10% έκπτωση στα δίδακτρα για προετοιμασία των σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
 

✓ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΙΑΝΟΣ” 
▪ Έως 30% έκπτωση σε βιβλία. *Εξαιρούνται τα βιβλία προσφορών & ενιαίας τιμής 
▪ 10% έκπτωση σε χαρτικά.  
▪ Έως 10% έκπτωση σε παιχνίδια, cd, dvd, αντικείμενα τέχνης. 
▪ Ειδικές τιμές σε ξενόγλωσσα βιβλία.  
▪ 10% έκπτωση στα βιβλία του Διόφαντου (ισχύει για την αγορά του πακέτου όλης της τάξης)  
▪ 10% έκπτωση στο ΙΑΝΟΣ café (Σταδίου 24). 
 

✓ Famous Sotiriou Travel 
▪ 10% στα πακέτα του ταξιδιωτικού πρακτορείου. 



 

✓ Starbucks 
▪ 15% έκπτωση σε όλα τα ροφήματα, τρόφιμα και αξεσουάρ για όλο το δίκτυο καταστημάτων της 
Starbucks στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα καταστήματα των αεροδρομίων. 
 

✓ Μod's hair  
▪ 20% έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο δίκτυο καταστημάτων. 
 

✓ Nails 4 you 
▪ 10% έκπτωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτύου καταστημάτων. 
 

✓ INTERSPORT 
▪ 10% έκπτωση στα προϊόντα Multisport, Running και Sportstyle σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. 
 

✓ Gap  
▪ 10% έκπτωση στο δίκτυο καταστημάτων. 
 

✓ Perfectoys Πανταζόπουλος 
▪ 15% έκπτωση για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.perfectoys.gr σε όλα τα είδη (παιχνίδια, 
ποδήλατα, βρεφικά, παιδικά ρούχα κ.ά). Κωδικοί που βρίσκονται ήδη σε προσφορά δεν θα παίρνουν 
επιπλέον έκπτωση. 
▪ Για αγορές άνω των 40€ τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. 
 

✓ 362 Grocery 
▪ 12€ Δωροεπιταγές ανά 200 πόντους σύμφωνα με τις αγορές. 
▪ Συμμετοχή σε ειδικές προσφορές και σε κληρώσεις με πλούσια δώρα. 
▪ 5€ εκπτωτικά κουπόνια για κάθε αγορά που υπερβαίνει τα 40€. 
▪ 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Ζεστής Γωνιάς (καφές, αρτοσκευάσματα, σπιτικό φαγητό). 
▪ 4% έκπτωση στα προϊόντα Super Market. 
▪ Extra προωθητικές ενέργειες σχεδιασμένες μόνο για τα μέλη. 
 

✓ Nice N Easy Group 
(Nice N Easy Restaurants – Santanna – Frankie – Zinglee – Nesaea – Spala– Exquisite – 
Foodies – Mystilli – Bouboulo)  
▪ Δευτέρα έως Πέμπτη 20% έκπτωση.  
▪ Παρασκευή έως και Κυριακή μεσημέρι 10% έκπτωση.  
▪ Κυριακή από απόγευμα έως και βράδυ 20% έκπτωση. 
▪ Εορταστικά μενού και θεματικές βραδιές κατόπιν συνεννόησης.  
 

✓ ΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ 
▪ ΙΧ επιβατικό      45,00€  
▪ Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων    10,00€  
▪ Επαγγελματικά φορτηγά έως 3,5 τόνους  48,00€  
▪ Δίκυκλα      25,00€ 
  

Ο ως άνω κατάλογος θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με νέες συμμετοχές.  
Για την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω εκπτώσεων και προσφορών θα 
ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθούν όλες οι επιμέρους ενέργειες. 

 

Θέμα 3ο 

Αίτημα με την υπογραφή συναδέλφων συνταξιούχων για τη δημιουργία παραρτήματος  

Συλλόγου στη Φλώρινα. 

Το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε τη δημιουργία παραρτήματος του Συλλόγου Συνταξιούχων 

στην πόλη της Φλώρινας μετά από τη συλλογή (14) υπογραφών συνταξιούχων μελών που διαμένουν 

μόνιμα στην περιοχή. 
 

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν εγκρίσεις οικονομικές για δε το συλλαλητήριο ενημερωθήκατε 

με ανακοίνωση στις 24/02/2022. 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

http://www.perfectoys.gr/

