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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημέρωση για την 9η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. 

Αρ. 33 / 06-06-2019 

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 04/06/2019 

συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα: 

 Επικύρωση πρακτικών 8ης &  Έκτακτης Συνεδρίασης / 16.05.2019.   

Τα πρακτικά της 8ης & Έκτακτης Συνεδρίασης / 16.05.2019 

υπογράφηκαν από τους συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου, ενώ οι 

εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ δεν τα υπέγραψαν.  

H πλευρά της ΔΑΚΕ δήλωσε ότι υπάρχει η νομική γνωμάτευση ότι δεν 

γίνεται στην ίδια Συνεδρίαση να διεξαχθεί Έκτακτη και Τακτική Συνεδρίαση, 

όπως επίσης το αίτημα των 12 συναδέλφων δεν ευσταθεί να συζητηθεί την 

6η ημέρα, έπρεπε να ληφθεί απόφαση κατά την 5η ημέρα. Επιμένει ότι η 

συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε είναι παράνομη. Επιφυλάσσονται, όμως, 

εάν θα χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη γνωμάτευση.  

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 12 μελών – Διαδικαστικά (αποφάσεις 

για έγκριση εξόδων). 

Ως προς τη διαδικασία αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:  

1) Θα πραγματοποιηθεί φανερή ψηφοφορία για το ποιο από τα 2 θέματα 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συζητηθεί πρώτο.  

2) Θα πραγματοποιηθεί μυστική ψηφοφορία για την πρόταση μομφής. 

Θα υπάρχουν ψηφοδέλτια με τις επιλογές ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ. Επίσης, η 
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Γενική Συνέλευση θα ορίσει εφορευτική επιτροπή επί των παρόντων 

για την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. 

3) Θα πραγματοποιηθεί φανερή ψηφοφορία με τη λίστα των ονομάτων 

των μελών, τα οποία θα υπογράφουν για ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ της έφεσης ή 

ΠΑΡΩΝ.  

Τέλος μετά από εισήγηση του Προέδρου το Δ.Σ. αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία (4-3) να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη μη 

άσκηση έφεσης. 

 Λήψη απόφασης – Αίτημα προς τη Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ με 

θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού – 

Προϋποθέσεις και όροι θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

λόγω γήρατος με την ακόλουθη προσθήκη: Οι ασφαλισμένοι άνδρες 

και γυναίκες από την πρώην Εθνοκάρτα θεμελιώνουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την ίδια ημερομηνία που καθίστανται 

συνταξιούχοι από το ταμείο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.» 

Σύμφωνα με την εισήγηση του Πρόεδρου το θέμα είναι καθόλα νόμιμο 

και λογικό και πρέπει να συζητηθεί επί της ουσίας από το Δ.Σ. Παρά τις 

αντιδράσεις του επικεφαλής της ΔΑΚΕ ότι το θέμα είναι παράνομο, η τελική 

θέση της ΔΑΚΕ, όπως εκφράστηκε από τον Κ. Αντωνίου, ήταν ότι δεν 

διαφωνεί επί της ουσίας του θέματος, αλλά θεώρει ότι είναι άκαιρο να ληφθεί 

η απόφαση σήμερα, και ότι η συζήτηση που ξεκίνησε σήμερα να συνεχιστεί 

μετά την Γενική Συνέλευση. Στην συνέχεια μετά από συζήτηση το Δ.Σ. 

αποφάσισε ομόφωνα η λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα να παρθεί  στο 

επόμενο Δ.Σ.  

 Συνάντηση με τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ,                          

κο Γ. Τσάκωνα.  

Πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο, κο Γ. Τσάκωνα. Εξήγησε με λεπτομέρειες όλες τις επιλογές των 

μελών και τις παραμέτρους που τις συνοδεύουν (μοίρασε στα μέλη του Δ.Σ. 

το σχετικό έγγραφο με τις επιλογές, το οποίο μας συμβούλευσε να μοιραστεί 

στα μέλη του Συλλόγου πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση).  
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 Επιστολή μέλους του Συλλόγου προς Διευθύνοντα Σύμβουλο Ε.Τ.Ε. 

με θέμα: «Εθελούσια αποχώρηση Μαΐου 2019». 

Αποφασίστηκε ομόφωνα το Δ.Σ. να υποστηρίξει το αίτημα της 

συναδέλφου, εφόσον δεν απαιτηθεί τροποποίηση του κανονισμού της 

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.  

 Δημιουργία Internet banking του Συλλόγου (υπογραφές από τα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.). 

Οι δυο εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ κατά την πάγια τακτική τους δεν 

υπέγραψαν την σύμβαση για τη δημιουργία του internet banking.  Το θέμα, 

επομένως, αναβάλλεται επ’ αόριστον.  

 Κάρτα Μέλους Συλλόγου (ενημέρωση).  

Η κάρτα μέλους του Συλλόγου εκτυπώθηκε και τις επόμενες ημέρες θα 

μοιραστεί σε όλα τα μέλη. Ταυτόχρονα, θα αναρτηθούν σταδιακά στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες και το ποσοστό 

της έκπτωσης που μας προσφέρουν.   

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Το Προεδρείο του Συλλόγου στα πλαίσια της ενότητας διευκόλυνε την 

διεξαγωγή της παράνομης και καταχρηστικής συνέλευσης που προκήρυξαν 

οι 12 συνάδελφοι. Όπως έχουμε ξαναγράψει, αν τηρούσαμε την τακτική της 

άλλης πλευράς θα προσφεύγαμε ΑΜΕΣΑ στη δικαιοσύνη για να ακυρώσουμε 

την παράνομη και οπωσδήποτε καταχρηστική ενεργεία των 12 συναδέλφων. 

Όμως, μία τέτοια  ενέργεια δυναμιτίζει την απαραίτητη ΕΝΟΤΗΤΑ που 

υποκριτικά επικαλείται η ΔΑΚΕ. 

Είναι γνωστό ότι από την πλευρά μας αντιπαρερχόμαστε 

ενέργειες  που αναπόφευκτα προκαλούν διάσπαση της απαραίτητης 

ενότητας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα έχουμε την εμπιστοσύνη σας για 

να διασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα όλων  των μελών 

του Συλλόγου μας. 
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Το ΝΑΙ στην γενική και αόριστη μομφή των 12 βάζει σε περιπέτειες τον 

Σύλλογο και οδηγεί σε νέες εκλογές. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι ένα 

ανεπανόρθωτο πλήγμα για το κύρος και την εικόνα του Συλλόγου μας. 

Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη 

του Συλλόγου μας.  

Ψηφίζουμε ΟΧΙ στην πρόταση μομφής των 12 κατά του Προεδρείου 

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

               

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        

      

   

                                     

       Ι. ΤΥΡΟΣ                           Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

               

    

 

 

 

 

 

 


