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ΕΞΩΔΙΚΗ 

 
ΔΗΛΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ – ΕΠΙΥΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 

 
1. Του ΝΠΙΔ, με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ», 

που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Αμερικής, αριθ. 6, τηλ. 

2103637726), και εκπροσωπείται νόμιμα. 
2. Του ΝΠΙΔ, με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Συνταξιούχων ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός 

Παρνασσού, αρ. 2, τηλ. 2103250540), και εκπροσωπείται 
νόμιμα. 

 

ΚΑΣΑ 

1. Αλέκου Στάμου πρώην προέδρου ΤΥΠΑΤΕ που είχε την έδρα του, 
 όσο ήταν πρόεδρος, στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 43, στην Αθήνα, τηλ. 

 2108898400. 

 
2. Χαράλαμπο Πασσά, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, που εδρεύει 

 στην οδό Αμερικής, αρ. 10, γ’ όροφος, στην Αθήνα, τηλ. 

 2103631615. 
 

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

 
1.  Στις 27-7-2012, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) τέθηκε 

 σε καθεστώς ειδικής «εκκαθάρισης» και όλο το προσωπικό της 

 απολύθηκε, με καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, στις 

 8.8.2012, και προσλήφθηκε, με αίτησή του, στην Τράπεζα 
 Πειραιώς, η οποία, σύμφωνα με το Π.Δ. 554/1977, τους ασφάλισε 

 υποχρεωτικά στον Κλάδο Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ. Κατά συνέπεια, η 

 εργασιακή τους σχέση με την Α.Τ.Ε. έπαυσε να υφίσταται και οι 
 εισφορές τους, αντί του ΤΥΠΑΤΕ, καταβάλλονταν στο ΤΑΥΤΕΚΩ 

 και ακολούθως, από 12.11.2012, στον ΕΟΠΥΥ. 

2.  Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 30, παρ. 4 του Καταστατικού του 
 ΤΥΠΑΤΕ : 

 «τακτικά μέλη του ΣΤΠΑΣΕ, είναι οι εργαζόμενοι στην ΑΣΕ 

 με σχέση εξαρτημένης εργασίας και τακτική απασχόληση», 
 «προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική υνέλευση και 

 την ψηφοφορία είναι η εκπλήρωση από το μέλος των 

 οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σαμείο».  

 Συνεπώς, το  προσληφθέν από την Τράπεζα Πειραιώς προσωπικό 
 της τέως Α.Τ.Ε, απώλεσε την ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους 

 από 28-7-2012, οπότε δεν υπάρχουν τακτικά μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, 

 πολύ περισσότερο μάλιστα, που ΚΑΝΕΝΑ τακτικό μέλος ΔΕΝ 



 επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στο ΤΥΠΑΤΕ, κατ’ άρθρο 5, 

 παρ. 1 του Καταστατικού. 
3.  Η θητεία σας, ως μέλος του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, είναι τριετής και 

 έληξε τη 10 Ιουνίου 2013, ΦΩΡΙ να έχει εκλεγεί νέα Διοίκηση, 

 κατ’ ευθεία παράβαση του άρθρου 36, παρ. 1 του Καταστικού. 
  Παρόλα ταύτα, εσείς συνεχίζετε να λαμβάνετε αποφάσεις, όπως με 

 την πρόσκληση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, για τις 3-5-2014, 

 ημέρα Σάββατο, με ανύπαρκτα τακτικά μέλη, αλλά και με 

 δημοσιοποιημένη έντονη αμφισβήτηση, ως προς τη βούληση των 
 πρώην τακτικών μελών του ΤΥΠΑΤΕ να συμμετάσχουν στην 

 παρωδία της εκλογικής διαδικασίας που επιχειρείτε να στήσετε. 

4. Επειδή όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έχετε απωλέσει τις δύο 
 βασικές προϋποθέσεις, ήτοι «μόνιμου υπαλλήλου της Α.Σ.Ε.» 

 και «ταμειακά εντάξει» και άρα έχετε απωλέσει το δικαίωμα 

 εκπροσώπησης του ΤΥΠΑΤΕ 
 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 
ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ότ η απόφασή σας αυτή είναι εντελώς παράνομη και 

αντικαταστατική και σας καλούμε να ματαιώσετε την ανυπόστατη 

Γενική Συνέλευση της 3-5-2014. 

 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος, αρμόδιος Δικαστικός 

Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τους καθ’ ους 

απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων 
αυτή ολόκληρη στο επιδοτήριό του. 

 

            Αθήνα, 29.4.2014 
 

Οι Εξωδίκως Δηλούντες – Προσκαλούντες 

και Επιφυλασσόμενοι 
 

Για τα Δ.. των υλλόγων 
ΓΙΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΝΣ/ΥΩΝ Α.Σ.Ε    ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ 

                                                                                  ΤΝΣ/ΥΩΝ  Α.Σ.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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