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Προς τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους του ΣΣΕΤΕ στο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.  
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 

Με έκπληξη και αγανάκτηση η Ομοσπονδία μας πληροφορήθηκε ότι λάβατε μία επιστολή από τον Πρόεδρο 
(κ. Ι. Πορτούλα) και τον Γεν. Γραμματέα (κ. Α. Πίσχινα) του Συλλόγου σας, στην  οποία αναφέρουν, αφού 
παραθέτουν  πολλές ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές,  ότι ανέθεσαν στο δικηγόρο κ. Α. Στρίμπερη να 
κινήσει δικαστικές ενέργειες κατά – άκουσον άκουσον – της ΟΣΤΟΕ. Συγκεκριμένα αναφέρουν: 
  

1.«Με ευθύνη της ∆ιοίκησης της ΟΣΤΟΕ αποκλείονται οι Αντιπρόσωποι του Συλλόγου μας από το ετήσιο 
Συνέδριο της Ομοσπονδίας».  
 

Ουδέν ψευδέστερο. Προφανώς οι συντάκτες της επιστολής αγνοούν  το καταστατικό της ΟΣΤΟΕ που 
αναφέρει ότι: α) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες οι μισοί πλέον ενός από τους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους των οικονομικώς τακτοποιημένων Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας 
(άρθρο 8, §5). β) Τα μέλη υποχρεούνται 1) να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, 2) να πειθαρχούν 
και να εφαρμόζουν πιστά το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας…(άρθρο 5, 
§2). γ) ∆εν επιτρέπονται παρεμβάσεις στα εσωτερικά των Συλλόγων – Μελών από την Ομοσπονδία 
(άρθρο 5, §4). δ) Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των Σωματείων της δύναμης της ΟΣΤΟΕ ορίζονται με 
απόφαση της ∆ιοίκησής της. Η απόφαση του ∆.Σ. για τον ορισμό των συνδρομών επικυρώνεται από την 
πρώτη Γεν. Συνέλευση μετά την απόφαση του ∆.Σ. (άρθρο 6, §α). 
 

2.«Οικονομική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο ΣΣΕΤΕ και την ΟΣΤΟΕ… το συνολικό ύψος των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το 1996 μέχρι σήμερα αγγίζουν το ποσό των 300.000€ περίπου 
και επιπλέον το ποσό των 20.000€ που κατέβαλλε ο ΣΣΕΤΕ στον Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτιο  Πλιάκο 
με προσωπική του δέσμευση ότι θα τα επέστρεφε εντός 10 ημερών» 
 Οι συντάκτες της επιστολής, θα έπρεπε να παραθέσουν συγκεκριμένα και αδιάψευστα στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τους ως άνω ισχυρισμούς τους, άλλως αυτοχαρακτηρίζονται όχι μόνο ως προκατειλημμένοι, 
αλλά και ως ψεύτες  και συκοφάντες.  
Παραθέτουμε  τα παρακάτω αδιάψευστα στοιχεία που διαψεύδουν πανηγυρικά τους ως άνω 
ανυπόστατους και ψευδείς ισχυρισμούς τους: 
Συγκεκριμένα, από τους κατωτέρω αλλεπάλληλους ελέγχους,(από το 1996 μέχρι σήμερα) δεν 
προκύπτει και δεν αναφέρεται καμιά οικονομική απαίτηση του ΣΣΕΤΕ από την ΟΣΤΟΕ.  
 Β   

λέπε  σχετικά : 
Α) Όλες τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου των Εξελεγκτικών Επιτροπών του ΣΣΕΤΕ. 
Β) Όλους τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του ΣΣΕΤΕ που εγκρίθηκαν από τις Γ.Σ. 
Γ) Όλες τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου των Εξελεγκτικών Επιτροπών της ΟΣΤΟΕ. 
∆) Όλους τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς της ΟΣΤΟΕ που εγκρίθηκαν από τις Γ.Σ. και 
Ε) Κυρίως την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του ΣΣΕΤΕ για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και το Α’ 
εξάμηνο του 2014 που διενεργήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κατόπιν εντολής του ίδιου του 
ΣΣΕΤΕ. Μάλιστα στην  55η σελίδα  της ως άνω έκθεσης αναφέρεται ότι «Τέθηκε υπόψη μας η επιστολή του 
ΣΣΕΤΕ (αρ. πρωτ. 142/10.6.2013), προς τον πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ με την οποία ο Σύλλογος ζητά 
«…αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών από το 1996 μέχρι σήμερα αγγίζουν το ποσό των €300.000,00 
περίπου» …                   
∆ιατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της ανωτέρω απαίτησης διότι, το ανωτέρω ποσό δεν 
απεικονίζεται, ούτε επαληθεύεται από τα βιβλία του ΣΣΕΤΕ (εγκεκριμένα απολογιστικά οικονομικά 
δεδομένα). 
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Μετά ταύτα είναι καταφανές ότι ουδεμία οφειλή της ΟΣΤΟΕ υφίσταται προς τον ΣΣΕΤΕ, όπως τούτο 
προκύπτει από τα προαναφερθέντα επίσημα στοιχεία και των δύο φορέων. Ήτοι η  ΟΣΤΟΕ κατ’ ουδένα 
τρόπο οφείλει το ποσό των 300.000 €, ομοίως από κανένα στοιχείο αμφοτέρων των φορέων δεν 
προκύπτει  ότι ο ΣΣΕΤΕ  κατέβαλε στον πρώην Πρόεδρο  της  ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτιο Πλιάκο το ποσό των 
20.000 €  Επί πλέον ο τελευταίος μας εδήλωσε  ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του και 
ιδίως της προσφυγής του στη ∆ικαιοσύνη προς αποκατάσταση της σε βάρος του ανυπόστατης κατηγορίας. 
 

Εκτός από τα παραπάνω πιστεύουμε ότι και εσείς, οι Συνάδελφοι Αντιπρόσωποι του ΣΣΕΤΕ στο 
Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ, θα προβληματίζεστε επειδή γνωρίζετε και τα παρακάτω γεγονότα:  
 

Στις 2/12/2014 η Γ.Σ. του ΣΣΕΤΕ αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία να καταβάλει ο ΣΣΕΤΕ  στην 
ΟΣΤΟΕ το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, που προκύπτει από τις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου 
της και το οποίο ανερχόταν μέχρι την 31/12/2013 στα 48.424,91 €. 

 

Παρά ταύτα η πλειοψηφία του ∆.Σ. του ΣΣΕΤΕ εφάρμοσε μερικώς την απόφαση της Γ.Σ. του ΣΣΕΤΕ της  
2/12/2014, αφού κατέβαλλε μόνο το ποσό των 27.915,00 €, παρακρατώντας το υπόλοιπο ποσό των  

0.509,91 €.  2  

Συνεπώς η πλειοψηφία του ∆.Σ. του ΣΣΕΤΕ, όχι μόνο έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της την 
απόφαση της Γ.Σ. του ΣΣΕΤΕ και την εκφρασθείσα θέληση των Συναδέλφων μας μελών του ΣΣΕΤΕ, αλλά 
με την ακύρωση – στην πράξη – της συμμετοχής του ΣΣΕΤΕ στην ΟΣΤΟΕ παραβίασε πολλά άρθρα του 
καταστατικού του ΣΣΕΤΕ (αρ. 4 § γ, αρ. 8 § δ, αρ. 10, εδάφιο 2, αρ. 12, § 1, εδάφια 1 και 2 και § 10, αρ. 13, 
αρ. 21, εδάφιο 1 κ.τ.λ.)  
 

Κυρίως όμως, με την αντικαταστατική της πρακτική, αντικειμενικά  περιθωριοποιεί  και απαξιώνει  τον 
ΣΣΕΤΕ, ενώ συγχρόνως –και δεν είναι καθόλου ΤΥΧΑΙΟ- αποδυναμώνει την ΟΣΤΟΕ σε μια εποχή, που 
δη έχουν υπονομευτεί βάναυσα τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.  ή

  

Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆.Σ. της ΟΣΤΟΕ, είναι υποχρεωμένο να υπερασπιστεί την εύρυθμη και νόμιμη 
λειτουργία, αλλά  και την ίδια την ύπαρξη της δευτεροβάθμιας οργάνωσης του κλάδου μας, 
προκειμένου να παραμείνει  αξιόμαχη στο πλευρό και των 13 πρωτοβάθμιων Συλλόγων - Μελών της, 
υντονίζοντας τους διεκδικητικούς αγώνες τους.   σ  

Αγαπητοί Συνάδελφοι Αντιπρόσωποι του ΣΣΕΤΕ, επειδή το ∆.Σ της ΟΣΤΟΕ αντιτίθεται στη 
διάσπαση, και λειτουργεί ενωτικά, σας θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα του Συνεδρίου μας. Η  συμμετοχή 
σας - σύμφωνα με το καταστατικό - στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας μας είναι επιβεβλημένη, 
χρήσιμη και εποικοδομητική, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, για να πετύχουμε όλοι μαζί την 
παραπέρα βελτίωση των οργανωτικών μας δομών και λειτουργιών, ώστε να διευρύνουμε την εμβέλεια και 
αποτελεσματικότητα της επιρροής μας.  
 

Απομονώστε τους κάθε λογής και μορφής εσωτερικούς και εξωτερικούς υπονομευτές και 
απαιτείστε από το ∆.Σ. του ΣΣΕΤΕ να εκπληρώσει άμεσα τις οικονομικές υποχρεώσεις του 
Συλλόγου σας προς την Ομοσπονδία μας για να συνεχίσουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί την 
υπεράσπιση των νόμιμων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.               
                                    
                                      Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
 

      Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ 
 

Η Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

 
 

                 ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
       
 
Υ.Γ. 
♦ Η συμμετοχή του ΣΣΕΤΕ στην ΟΣΤΟΕ καθορίζεται από το Καταστατικό του και δεν εξαρτάται 

από τις εκάστοτε βλέψεις και επιθυμίες κάποιων μελών του ∆.Σ. του εν λόγω Συλλόγου. 
 
♦ Η σημερινή οφειλή του ΣΣΕΤΕ προς την ΟΣΤΟΕ, που δεν έχει ακόμη εξοφληθεί,  ανέρχεται σε 

79.844,91 € (εισφορές έτους  2014 ποσού 59.335,00  € + προηγούμενο υπόλοιπο 
20.509,91 €).  
 


