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Ανακοίνωση Νο 13 

 

 ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

 

 

 
Συναδέλφισσες  συνάδελφοι, 
 Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ανακοίνωση Νο 9 /15.7.2019 του ΣΥΤΕ, στο 
χθεσινό Γενικό Συμβούλιο, αποφασίσθηκε η πώληση του οικοπέδου του Παλαιού Φαλήρου, με την 
οριακή πλειοψηφία των επτά Γενικών Συμβούλων στους δώδεκα, και χωρίς να έχουν τηρηθεί 
πρακτικά επιτροπής, για μια πώληση 12.5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, όταν απαιτείται η 
τήρησή τους για επιτροπές προμηθειών με αντικείμενο λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ!!  
          Εύλογα ερωτηματικά προκαλεί η έλλειψη διαφάνειας και η υπέρβαση κάθε δεοντολογίας, 
που θέλει στις περιπτώσεις αυτές: ¨η γυναίκα του Καίσαρα όχι μόνο να είναι, αλλά και να 
φαίνεται τίμια¨… Αυτό τουλάχιστον, εκείνα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που εισηγήθηκαν 
την πώληση (Μητράκος Θεόδωρος), αλλά και που μαζί με τον Διοικητή την ψήφισαν (Ταβλάς 
Γεώργιος, Σιδέρης Δημήτριος, Χαρίτου Όλγα, Σαββάκης Αθανάσιος και Στεργιούλης Γρηγόριος), 
έπρεπε να το γνωρίζουν και να αναβάλλουν τη λήψη μια τέτοιας σημαντικής απόφασης, ειδικά  
μετά την άρνηση του έτερου Υποδιοικητή (Μουρμούρα Ιωάννη) και των υπολοίπων τεσσάρων 
Γενικών Συμβούλων (Γερανιωτάκη Ευάγγελου, Σκορίνη Νικόλαου, Αρμάγου Ιουλίας και Οκταποδά 
Στέφανου).  
           Προκαλεί μάλιστα τους συνταξιούχους της ΤτΕ η τοποθέτηση του κ. Διοικητή, πως 
εμπιστεύεται τις υπηρεσίες της Τράπεζας και την αρμόδια επιτροπή ακινήτων για να προχωρήσει 
σε απόφαση χωρίς πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα των στοιχείων, όταν ο ίδιος δύο χρόνια 
μετά την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ και τέσσερες μήνες μετά την απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφάλισης, που αποτελεί Καταστατικό όργανο της ΤτΕ και αποφάσισε υπό την 
προεδρία του, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις τους, αρνούμενος έτσι να αποκαταστήσει τη 
νομιμότητα στην ΤτΕ!!  
         Αναρωτιόμαστε, τα υπόλοιπα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και ειδικότερα εκείνα που 
προέρχονται από το χώρο της ΤτΕ, μισθοδοτούνται και θα συνταξιοδοτηθούν από 
αυτήν, θα επιδείξουν την ίδια σπουδή και θα συναινέσουν στο προσεχές Γενικό Συμβούλιο για την 
αποκατάσταση της νομιμότητας στο χώρο, υλοποιώντας την απόφαση των Καταστατικά 
προβλεπόμενων οργάνων της ΤτΕ ή θα βρουν νέες δικαιολογίες για να συναινούν και να 
συντάσσονται με τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις. 
 
Συναδέλφισσες  συνάδελφοι, 
 
       Το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ,  καταγγέλλει τέτοιου είδους πρακτικές και αποφάσεις που 
ξεπερνούν την διαφάνεια και την δεοντολογία και δεν δικαιολογούνται σε μια περίοδο που οι τιμές 
των ακινήτων στην παραλιακή ζώνη, λόγω Ελληνικού και αναβάθμισής της, ανεβαίνουν συνεχώς. 
Ούτε φυσικά και υπήρχε κάποια άμεση χρηματοδοτική ανάγκη για την ΤτΕ ώστε να προβεί στην 
εκποίηση του ακινήτου. Το Δ.Σ θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και θα διερευνήσει όλες τις πτυχές της 
σχετικής πώλησης.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
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