ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, με
τις επωνυμίες:
[1] Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής,
αριθ. 6, που εκπροσωπείται νόμιμα και
[2] Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΑΤΕ, με έδρα την
Αθήνα, οδός Παρνασσού, αριθ. 2, που εκπροσωπείται νόμιμα,

ΠΡΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ, με την επωνυμία Ταμείο Υγείας
Προσωπικού ΑΤΕ, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του,
με έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αριθ. 43.
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γενική Συνέλευση της 9.7.2016 έλαβε
απόφαση να καταβληθούν, από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, διάφορα
ποσά, ως Βοήθημα, σε Συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι είχαν
αποχωρήσει από την Τράπεζα ΠΡΙΝ το 2001.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι η Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και ex
officio Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ, για λόγους άσχετους προς την ως
άνω απόφαση της Γ.Σ., έχει παραιτηθεί και τα εναπομείναντα μέλη της
Δ.Ε. δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει Ανακοίνωση, για την υλοποίηση
της απόφασης αυτής της Γ.Σ.
Κατά πληροφορίες μας, έχουν επιχειρηθεί συγκλήσεις του Δ.Σ. του
ΤΥΠΑΤΕ, προκειμένου να εκλεγεί μέλος του στην κενή θέση του Α’
Αντιπροέδρου, πλην όμως, λόγω ελλείψεως απαρτίας, αυτό δεν έχει
καταστεί δυνατό.
Επειδή, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, [άρθρο 23,
παρ. 1/β], το οποίο εσείς, ως Πρόεδρος, εκπροσωπείτε, [άρθρα 2, παρ. 2
και 23, παρ. 1/α], το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τις
αποφάσεις της Γ.Σ..
Επειδή, την περίοδο της φοροκαταιγίδας που διανύουμε, οι
Συνάδελφοί μας Συνταξιούχοι, που έχουν υποστεί επανειλημμένες και

υπέρμετρες μειώσεις των εκ συντάξεων διαθεσίμων εισοδημάτων τους,
έχουν απόλυτη ανάγκη του, υπό μορφή φιλοδωρήματος, Βοηθήματος
που αποφάσισε η ως άνω Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ,

σας καλούμε
να επισπεύσετε τη σύγκλιση του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, για την ανάδειξη νέου
Α’ Αντιπροέδρου,
Επισημαίνουμε ότι κάθε μορφής κωλυσιεργία ή παράταση της
εκκρεμότητας αυτής θα εκληφθεί ως εκ των πραγμάτων άρνηση
εφαρμογής της απόφασης της Γ.Σ. της 9.7.2016 και ως τέτοια θα
αντιμετωπισθεί.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος ημών και των Συνταξιούχων
που εκπροσωπούμε, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να
επιδώσει την παρούσα προς τον οποίο απευθύνεται, για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 12 Σεπτέμβριου 2016
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