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Αθήνα 25.6.2014

Οι ύλλογοι ςνηαξιούσων ΑΣΕ επέδωζαν ζήμεπα (25.6.2014) ζηοςρ
ζςναδέλθοςρ Αλέκο ηάμος και Μπάμπη Παζζά, ηην ακόλοςθη Εξώδικη Δήλωζη Ππόζκληζη - Επιθύλαξη Δικαιωμάηων ηων ςνηαξιούσων, για ηιρ Γενικέρ
ςνελεύζειρ ηηρ 28.6.2014.

«
1. Έσονηαρ ςπότη όηη θαηά ηνπ θύξνπο ηεο θεξόκελεο σο «Γεληθήο
Σπλέιεπζεο» ηνπ ΤΥΠΑΤΔ ηεο 3.5.2014, έρεη ήδε αζθεζεί αγσγή γηα
ηελ αθύξσζή ηεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή,
2. Έσονηαρ ςπότη όηη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ, [Τκήκα
Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ], κε ηελ ππ’ αξηζ. 3432/2013 Απόθαζή ηνπ, έρεη
ήδε θξίλεη όηη νη ππάιιεινη ηεο ΑΤΔ, νη νπνίνη απνιύζεθαλ, κε
θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο θαη πξνζιήθζεθαλ, σο νέοι
ππάιιεινη, ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο:
 ΑΠΟΔΕΦΘΗΚΑΝ ηηο απνιύζεηο ηνπο, σο ΜΗ έσονηερ επιδιώξει ηελ
αθύξσζε ησλ θαηαγγειηώλ απηώλ, σο έσονηερ λάβει ην θαηαβιεζέλ από
ην ΑΤΠΔΑΤΔ Δθάπαμ Βνήζεκά ηνπο θαη σο έσονηερ αναγγείλει ηηο
απαηηήζεηο ηνπο, γηα απνδεκίσζε, ιόγσ απόιπζήο ηνπο, ζηνλ Δηδηθό
Δθθαζαξηζηή ηεο ΑΤΔ, ν νπνίνο, κεηαγελέζηεξα, έρεη ήδε θαηαβάιεη ην
50% ηεο απνδεκίσζεο απόιπζεο,
 Καη’ άξζξν 8 ηνπ Ν.Γ. 4202/1961, ζηνπο κε ηνλ σο άλσ ηξόπν, ηνλ
νπνίν ξεηά πξνβιέπεη ην άξζξν 34 ηνπ Νόκνπ 3588/2007, απσιέζαληεο
ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ ΤΥΠΑΤΔ, ην Τακείν απηό ήηαλ
ππνρξεσκέλν λα παξέρεη αζθάιηζε αζζελείαο, γηα έλα 6/κελν, ήηνη
κέρξη ηελ 27.1.2013, και όηη
 Ωο νεοπποζληθθένηερ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ
ζεζκηθό πιαίζην, ην νπνίν κλεκνλεύεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζη ηνπ
Γηθαζηεξίνπ, ςπάσθηκαν ςποσπευηικά θαΙ αςηοδίκαια ζηελ αζθάιηζε
ηνπ ΤΑΥΤΔΚΩ,
3. Έσονηαρ ςπότη όηη θαη’ άξζξν 19, παξ. 3 ηνπ Νόκνπ 3232/2004 ηνπ
ΤΥΠΑΤΔ είλαη Οπγανιζμόρ Αζθάλιζηρ Αζθενείαρ θαη όηη θαη’ άξζξν
14, παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 4277/1962 «ΟΥΔΕΙΣ δύναηαι να είναι

αζθαλιζμένορ ζςγσπόνυρ ζε πεπιζζόηεποςρ ηος ενόρ Οπγανιζμούρ
Αζθάλιζηρ Αζθενείαρ».
4. Έσονηαρ ςπότη όηη ε σο άλσ ππ’ αξηζ. 3432/2013 Γηθαζηηθή
Απόθαζη, ε νπνία επηθαιείηαη ηελ σο άλσ απαγοπεςηική διάηαξη ηνπ
Ν.Γ. 4277/1962, έρεη ήδε θξίλεη όηη νη σο άλσ ππάιιεινη ηεο ΑΤΔ
έρνπλ ΝΟΜΙΜΩΣ ππαρζεί ζην ΤΑΥΤΔΚΩ, θαη, θαηά λνκηθή θαη ινγηθή
αλαγθαηόηεηα, έπεηαι όηη έρεη ήδε θξηζεί όηη νη αζθαιηζκέλνη απηνί ζην
ΤΑΥΤΔΚΩ ΔΕΝ ήηαν ηαςηοσπόνυρ αζθαλιζμένοι και ζηο ΤΥΠΑΤΕ.
5. Με ηα δεδνκέλα απηά, πέξα από ηα όζα έρνπκε επηζεκάλεη, κε ην από
29.4.2014 Δμώδηθό καο, ην νπνίν ζαο επηδόζεθε λνκίκσο θαη ην
πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ, πξνο απνθπγή επαλαιήςεσλ, επηθαινύκαζηε,
επιζημαίνοςμε, επηπιένλ, όηη ΟΥΔΕΙΣ πξώελ ππάιιεινο ηεο ΑΤΔ
διαθέηει ηελ θαη΄ άξζξν 4, παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ ΤΥΠΑΤΔ
ιδιόηηηα ηος ηακηικού μέλοςρ, δεδνκέλνπ όηη ΟΥΔΕΙΣ έσει
απαζθαλιζηεί από ην ΤΑΥΤΔΚΩ.
6. Σςνεπώρ, ΟΥΔΕΜΙΑ Γεληθή Σπλέιεπζε ή Ψεθνθνξία κπνξεί λόκηκα
λα δηελεξγεζεί, πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα πνπ, κε ηνλ ηξόπν απηό,
επηδηώθεηαη παπανόμυρ ΝΕΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ησλ απνζεκαηηθώλ
ηνπ ΔΛΔΜ, γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε απεπζείαο ζύγθξνπζε πξνο ηα
πξνζηαηεπόκελα, θαη’ άξζξν 1 ηνπ Π.Π.Π. ηεο ΔΣΓΑ, πεξηνπζηαθά
δηθαηώκαηα ησλ κειώλ καο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ηεο ΑΤΔ γεληθόηεξα,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ όηη ε απόθαζή ζαο γηα ζύγθιεζε «Γ.Σ.» ζηηο 28.6.2014 είλαη
εληειώο παξάλνκε θαη αληηθαηαζηαηηθή θαη ζαο θαινύκε λα καηαηώζεηε ηελ
ανςπόζηαηη απηή «Γ.Σ.».
Με ηη πηηή επιθύλαξη πανηόρ δικαιώμαηορ, αξκόδηνο Γηθαζηηθόο
Δπηκειεηήο εληέιεηαη λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο ηνπο θαζ’ νπο
απεπζύλεηαη, πξνο γλώζε θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθσλ απηή
νιόθιεξε ζην επηδνηήξηό ηνπ.»
ΣΟ Δ.. ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΝΣ/ΥΩΝ ΑΣΕ

