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Μετά την εκλογή της Δ.Ε του ΕΛΕΜ οι Σύλλογοι Συν/χων ΑΤΕ απέστειλαν 
στην Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε του ΕΛΕΜ την ακόλουθη επισήμανσή 
μας για την τηρηση της Νομιμότητας η οποία έχει ως εξής: 
 

« 
1. Εκτιμούμε πως ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι έχετε αναλάβει ιστορικές 

ευθύνες, απέναντι στους χιλιάδες δικαιούχους επί των 

αποθεματικών του ΕΛΕΜ. 
 

2. Τόσο ο Νόμος, [Β.Δ. 15/20.5.1920] όσο και [1] το Καταστατικό 
του ΤΥΠΑΤΕ, [2] ο Κανονισμός του ΕΛΕΜ, [3] η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου, [Απόφαση 25/2008], και [4] το Ειρηνοδικείο 

Αθηνών, [Απόφαση 248/2014],  επιτάσσουν όπως τα κεφάλαια 
του ΕΛΕΜ αξιοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ για τον 

ειδικό σκοπό, για τον οποίο έχουν διαμορφωθεί, με τη καταβολή 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ασφαλιστικών εισφορών. 

 

3. Θέτουμε υπόψη σας ότι έχει ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά 
στην κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τις παρά το Νόμο 
και τις Δικαστικές Αποφάσεις αναλώσεις μέρους των αποθεματικών 

του ΕΛΕΜ, για ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ προς τον Κανονισμό του 
ΣΚΟΠΟΥΣ. 

 
4. Με το δεδομένο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε 

ανάλογα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ενδεχόμενο το οποίο 

απευχόμαστε, ότι με αποφάσεις της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ συνεχίζεται η 
παράνομη απομείωση των περιουσιακών δικαιωμάτων, κατ’ 

άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, των δικαιούχων των αποθεματικών 
του ΕΛΕΜ. 

 

5. Ως άμεσοι εκπρόσωποι 5.000 περίπου Συνταξιούχων και οι πλέον 
αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι των υπέρ 8.500 Συνταξιούχων, η 
πλειοψηφία των οποίων έχουν περιουσιακό δικαίωμα επί των 

αποθεματικών του ΕΛΕΜ, 
 

 
ΖΗΤΑΜΕ 

 

πλήρη και αναλυτική ενημέρωση σε ό,τι έχει σχέση με την 
εξέλιξη  
[1] των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, κατά κατηγορία, 

[2] των εσόδων του,  
[3] των εξόδων του, 
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[4] των απαιτήσεών του,  
[5] των υποχρεώσεών του και  

[6] των κατά της περιουσίας του Αγωγών,  
την οποία ενημέρωση αναμένουμε να μας παράσχετε αμέσως 

μόλις συγκεντρώσετε και επιβεβαιώσετε τα παραπάνω 
στοιχεία.» 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
  ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.     ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜ. 

 
 
 
 

 


