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Ανακοίνωση Νο 17 
 

 

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ  

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΑΝ  

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18/10/2022 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η Ετήσια 

Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας. 

Άλλη μια φορά οι συνάδελφοι με την αθρόα συμμετοχή τους απομόνωσαν όλους 

αυτούς που μοναδικό σκοπό είχαν την καταψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού 

Απολογισμού που το Δ.Σ. του Συλλόγου πρότεινε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση ώστε 

να δημιουργήσουν διοικητική κρίση και να εμπλέξουν το Σύλλογό μας σε περιπέτειες με 

στόχο να καρπωθούν το όποιο συνδικαλιστικό όφελος, όπως αυτές τις έννοιες 

αντιλαμβάνονται οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων (Αναγεννητική Πρωτοβουλία και Εν 

Δράσει). 

  Άλλωστε δεν έκρυψαν τις προθέσεις τους και στις πρόσφατες ανακοινώσεις των 

παρατάξεών τους όπου ανέφεραν συγκεκριμένα: «…Στην Γ.Σ η κίνηση μας σύσσωμη  θα 

καταψηφίσει  τα πεπραγμένα του Προέδρου και της πλειοψηφίας του , γνωρίζοντας τι τούτο 

σημαίνει, μήπως και  αποκτήσουμε έναν Σύλλογο που να λειτουργεί τουλάχιστον νόμιμα…» 

Ανακοίνωση Νο16/11.10.22 (Αναγεννητική Πρωτοβουλία), «…Να  καταψηφίσουν το 

Διοικητικό απολογισμό και τον Οικονομικό απολογισμό της σημερινής πλειοψηφίας, 

οδηγώντας άμεσα το ΣΣΤΕ σε διοικητική και διεκδικητική ανασυγκρότηση …» Ανακοίνωση 

Νο11/6.10.22 (Εν Δράσει). 
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Τελικά οι συνάδελφοι στη Γενική Συνέλευση με κριτήρια τη λογική και την 

υπευθυνότητα αγνόησαν τις φωνές της μειοψηφίας για καταψήφιση του Διοικητικού 

και Οικονομικού Απολογισμού του Συλλόγου υπερψηφίζοντάς τους με συντριπτική 

πλειοψηφία. Για άλλη μια φορά οι ενέργειες και οι επιδιώξεις των δύο παρατάξεων, που 

μόνο προβλήματα θα δημιουργούσαν σε μια περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη των θεμάτων 

μας,  έπεσαν στο κενό. 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/10/2022 

Ενέκριναν το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό ψηφίζοντας 312 συνάδελφοι: 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 214 68,59% 214 68,59% 

ΟΧΙ 98 31,41% 83 26,60% 

ΛΕΥΚΑ 0 - 15 4,81% 

ΣΥΝΟΛΟ 312 100,00% 312 100,00% 
 
 Δυστυχώς για άλλη μια φορά δε σεβάστηκαν τη Δημοκρατική Ετυμηγορία 1.600 

συναδέλφων στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου πριν ένα χρόνο (19/10/2022) όπου με την 

ψήφο τους έδωσαν ποσοστό 59% στις δύο παρατάξεις που συγκροτούν το 

Προεδρείο του Συλλόγου μας. Τουναντίον οι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας έλαβαν 

33% (Εν Δράσει – Αναγεννητική Πρωτοβουλία).  

 Αποτέλεσμα της τακτικής υποτίμησης της επιλογής των συναδέλφων ήταν η 

σημαντική μείωση των παραπάνω ποσοστών τους στη Γενική Συνέλευση όπου έλαβαν και 

οι δύο μαζί 26,60%.  

 Λογικές που επιδιώκουν την υπονόμευση και διάλυση του Συλλογικού 

Οργάνου μας θα συνεχίσουν να βρίσκουν απέναντί τους την αντίσταση των 

συναδέλφων.  

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 Προεδρείο του Συλλόγου 

Γοζαδίνος Ιωάννης, Κλητοράκη – Πούλια Ελένη, Αντωνόπουλος Νικόλαος,  
Πέτρου Παναγιώτης, Αβαγιανός Αθανάσιος  & Δεληπέτρος Δημήτριος 


