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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημέρωση για την 7η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. 
 

      Αρ. 22 / 23-04-2019 

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 18/4/2019 

συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα: 

 Επικύρωση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης / 23.01.2019 & 6ης 

Συνεδρίασης / 27.03.2019  

 Τα πρακτικά της 4ης συνεδρίασης δεν υπογράφτηκαν από τους 

συμβούλους της  ΔΑΚΕ. 

 Τα πρακτικά της 6ης συνεδρίασης έχουν υπογραφεί από τους 

συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου, εκκρεμούν οι υπογραφές της 

ΔΑΚΕ. 

 Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.  

 Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη των δικαστικών 

υποθέσεων που ταλαιπωρούν το ταμείο μας. Ακολούθησαν οι 

απόψεις-τοποθετήσεις από τα μέλη. 

 Το Δ.Σ. συζήτησε τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. που θα διεξαχθεί Μ. Τρίτη 23/4/2019. 

  ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ. (ενημέρωση, επόμενες ενέργειες)  

Οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ ζήτησαν να οριστούν από το Δ.Σ.  οι 

ημερομηνίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.  

Ως γνωστόν, η απόφαση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα το 
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που θα άφορα την επικαιροποίηση της απόφασης του 2013 είναι 

ειλημμένη  και μάλιστα ομόφωνα από το Δ.Σ.  του Συλλόγου μας. Πλην όμως 

εκκρεμούν οι γραπτές απαντήσεις τόσο του νομικού συμβούλου μας στα  

ερωτήματα που του έχει θέσει ο Σύλλογος, καθώς και κάποιες σημαντικές 

διευκρινήσεις από την Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σχετικά με τις ατομικές 

μερίδες. Αποφασίστηκε λοιπόν κατά πλειοψηφία ότι οι ημερομηνίες τις 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα ανακοινωθούν  

αμέσως μόλις το Δ.Σ. έχει στην διάθεση του όλες τις παραπάνω απαντήσεις, 

ώστε να παρέχει στα μέλη του την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για το θέμα 

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

 Νομικός Σύμβουλος Συλλόγου.  

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συνεργασία με την κ. Γεωργία 

Φιλιπποπούλου για τη νομική υποστήριξη του Συλλόγου στα διάφορα 

θέματα που θα προκύπτουν. Η αμοιβή της δεν θα έχει ετήσιο κόστος, αλλά 

θα είναι κατ΄ αποκοπή, δηλαδή με το κόμματι, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σταθερή συνεργασία μας.  

 Κάρτα Μέλους Συλλόγου (ενημέρωση, απόφαση).  

Όπως είναι γνωστό, η  έκδοση της εκπτωτικής κάρτας μέλους έχει 

αποφασιστεί σε προηγούμενο Δ.Σ. Με νέα απόφαση η κάρτα μέλους θα είναι 

στο στυλ των πιστωτικών  καρτών. Εντός του Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός της και  θα γίνει η διανομή της στα μέλη μας. Οι συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις θα αναρτηθούν στο site του Συλλόγου, σε αυτήν την 

προσπάθεια ξεκαθαρίστηκε ότι θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι. 

 Δημιουργία Internet Banking του Συλλόγου.  

Σε προηγούμενα Δ.Σ. είχε τεθεί το θέμα για την δημιουργία Internet 

Banking με σκοπό να διεκπεραιώνονται  ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα οι 

συναλλαγές του Συλλόγου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των 

λειτουργιών του. Η σύμβαση για το Internet Banking ήταν  έτοιμη πλην όμως 

απαιτεί την υπογραφή όλων των μελών του Δ.Σ. για την υλοποίηση της και 

δυο μέλη του Δ.Σ. επιφυλάχθηκαν να υπογράψουν και έτσι η υλοποίηση της 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο Δ.Σ. 

 Πολιτιστικά.  - Οικονομικές ενισχύσεις της Τράπεζας στον Σύλλογό 

μας (2018, 2019, 2020).  

Έγινε διεξοδική ανάλυση των ενεργειών της Διοίκησης και του Συλλόγου. 

Στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η αύξηση των πολιτιστικών κονδυλίων.  
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 Ορισμός εκπροσώπου στην Γραμματεία Νέων της ΟΤΟΕ.  

Μετά από πρόταση του Πρόεδρου αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. ότι 

εκπρόσωπος του Συλλόγου μας στην Γραμματεία Νέων της ΟΤΟΕ θα είναι το 

νεότερο μέλος του Συλλόγου μας, η συνάδελφος Κέλλυ Ζαρκαδούλα. Της 

ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

    Ι. ΤΥΡΟΣ                           Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 


