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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε ΤΗΝ 28/9/2022 

 

 

Συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη (28/9/2022) συνήλθε το ΔΣ του ΣΣΤΕ και ενέκρινε τις 

προτάσεις που κατέθεσε το Προεδρείο του Συλλόγου μας όπως παρακάτω:  

1. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής  Συνέλευσης εγκρίθηκε η 

18η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. στο ξενοδοχείο 

ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52) στον ημιώροφο. 

2. Εγκρίθηκε ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου για το έτος 

2021. 

3. Εγκρίθηκε η Αναπροσαρμογή του Προϋπολογισμού του έτους 2022. 

4. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των εκπροσώπων των παραρτημάτων της 

περιφέρειας και των εκλεγμένων Συνέδρων της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου. 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι ο Οικονομικός Απολογισμός του 

2021 και ο Προϋπολογισμός του 2022 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 14/4/2022. 

Την ίδια ημερομηνία (14/4/2022) υπεγράφη και η Έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου η οποία βεβαίωσε την πλήρη 

συμφωνία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του 2021 και 

διαπίστωσε πλεόνασμα χρήσης 61.468,78€. Το δεύτερο κατά σειρά μετά τη 

χρήση του 2020 πλεόνασμα 132.834,90€. 
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Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι, τόσο για το χρόνο 

σύνταξης του ετήσιου απολογισμού και προϋπολογισμού από το Δ.Σ. όσο 

και για το χρόνο διεξαγωγής της Ετήσιας Απολογιστικής Συνέλευσης, 

ζητήθηκαν από τους Νομικούς Συμβούλους του Συλλόγου μας οι αντίστοιχες 

γνωμοδοτήσεις που αναγνώστηκαν αυτούσιες και καταγράφηκαν στα πρακτικά 

του Δ.Σ. Και οι (2) γνωμοδοτήσεις των Νομικών συναινούν απόλυτα στις 

ημερομηνίες που έχουν επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, 

τόσο για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού όσο και την 

διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης!!!   

 

Συνάδελφοι, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία σας στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου μας την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ώρα 10π.μ. στο 

ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52). 

 

• Ανατρέψτε με τη συμμετοχή σας και τη θετική ψήφο σας 

τις ακραίες απόψεις συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων 

(ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ), που καλούν τους 

συναδέλφους να καταψηφίσουν το Διοικητικό και Οικονομικό 

Απολογισμό δημιουργώντας προβλήματα στο Σωματείο σε μια 

κρίσιμη περίοδο για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων που 

εκκρεμούν για τους συνταξιούχους της ΤτΕ. 

 

  

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  

✓ ΝΑΙ     ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

✓ ΝΑΙ     ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 

 
 

  Με συναδελφικούς  χα ιρετ ισμούς   
Το Δ ιο ικητ ικό  Συμβούλ ιο  


