
Η ΣΤΥΗ ΣΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΛΔΜ 
 
 
Σπλάδειθνη,  

 
1. Με ην ημείωμα ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο, κε ηίηιν «Δπιζηποθή 

Διζθοπών από ηον ΔΛΔΜ», δηαπηζηώλνπκε, όπσο ζα έγηλε αληηιεπηό, όηη ε 
«επιζηποθή ειζθοπών», ηελ νπνία θαινπξναίξεηα πξνβάιινπλ θάπνηεο 

πιεπξέο, ΓΔΝ μποπεί να γίνει θαη όηη, ζε κάθε πεπίπηωζη, θάηη ηέηνην 

ζα νδεγνύζε ζηελ ΑΚΤΡΩΗ ηος σπόνος ηηρ επικοςπικήρ αζθάλιζηρ, 

γηα ηνλ νπνίν ζα έρνπλ επηζηξαθεί νη εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

 
2. Πξνβάιιεηαη, όκσο, [κε άλλερ ζκοπιμόηηηερ, όπσο ηζρπξίδνληαη θάπνηνη], 

θαη ε άπνςε όηη « ηα αποθεμαηικά ηος ΔΛΔΜ ππέπει να διαηεθούν για ηη 

ζηήπιξη ηος Σαμείος Τγείαρ». 
 

3. Η άπνςε απηή είλαη θαζ’ νινθιεξία αληίζεηε πξνο ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 3, 
παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηικού ηνπ ΣΤΠΑΣΔ θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1 ηνπ 

Κανονιζμού ηνπ ΔΛΔΜ, όπνπ πηηά νξίδεηαη όηη ΚΟΠΟ  ηνπ 

Λνγαξηαζκνύ απηνύ είλαη ε «παποσή μηνιαίαρ επικούπηζηρ και λοιπών 

παποσών», θαη’ άξζξν 13 ηνπ Κανονιζμού απηνύ, ήηνη: Δώξα Πάζρα, 

Φξηζηνπγέλλσλ, Επίδνκα Αδείαο θαη Ιζνινγηζκνύ. 
 

4. Δπιπλέον, θαηά ηα άξζξα 3, παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηικού ηνπ ΣΤΠΑΣΔ θαη 8 

παξ. 15 ηνπ Κανονιζμού ηνπ ΔΛΔΜ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ η ανάμειξη 

ησλ πόξσλ ηνπ ΔΛΔΜ, κε εθείλσλ ηνπ ΣΤΠΑΣΔ. Τηο απαγνξεύζεηο δε απηέο 

έρεη ήδη αλαγλσξίζεη θαη ε Ειιεληθή Δηθαηνζύλε, κε ηελ ππ’αξηζ.707/2013 
Απόθαζη ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ. 

 
5. Βεβαίωρ, νη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο ηεο μεηαθοπάρ ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ 

ΔΛΔΜ ζην ΣΤΠΑΣΔ, ζα κπνξνύζαλ λα «βαθηίζοςν» ηε κεηαθνξά απηή 

«ΔΑΝΕΙΟ» θαη λα ηζρπξηζηνύλ όηη ν δαλεηζκόο επηηξέπεηαη. 
 

6. Σηελ πεξίπησζε, όκσο, απηή ζα έρνπλ απνζησπήζεη θάπνηεο οςζιαζηικέρ 

πηςσέρ ηεο ... «βάθηιζηρ» απηήο, ήηνη όηη : 
 

Πξώηνλ, ε ίδια, σο άλσ Δηθαζηηθή Απόθαζη δέρεηαη όηη ην δάλεην ησλ 3.0 
εθαη. Επξώ ηνπ ΔΛΔΜ πξνο ην ΣΤΠΑΣΔ είλαη κία κνξθή 

«αμηνπνίεζεο ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ» ηνπ Επηθνπξηθνύ, 
ΥΩΡΙ, όκσο λα εμεηάδεη, εθόζνλ ην ζέκα απηό δελ είρε ηεζεί ζην 
Δηθαζηήξην, ΔΑΝ ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην, πνπ δόζεθε κε ηε 

κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο ηνπ θηήκαηνο ηεο Φαιθηδηθήο, είλαη 
επσθειέο ή ΟΥΙ γηα ηνλ ΔΛΔΜ. 

 
Δεύηεξνλ, ηα κέιε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ ΔΛΔΜ, πνπ ρνξήγεζαλ 

ην Δάλεην απηό, έρνπλ ήδε θιεζεί από ηνλ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ 

Αζελώλ, γηα λα δώζνπλ Δξηγήζειρ, γηα λα αληηθξνύζνπλ ηελ 
θαηεγνξία ηεο θαθνπξγεκαηηθήο απηζηίαο.  

 



Τξίηνλ, κε ηα δεδνκέλα απηά θαη έρνληαο ππόςε όηι ν Κιάδνο Υγείαο ηνπ 

ΣΤΠΑΣΔ παξνπζηάδεη απνηηική Καζαξή Θέζε, γηα κία ζεηξά εηώλ, 

όηι ΓΔΝ διαθέηει, πιένλ, αθίλεηα, αληηθεηκεληθήο αμίαο ηθαλήο λα 

διαζθαλίζει ην όπνην λέν «Δάλεην» από ηνλ ΔΛΔΜ, όηι νη 

ζςνολικέρ ςποσπεώζειρ ηνπ θπκαίλνληαη ζηα 19 εθαη. Επξώ θαη, 

θπξίσο, όηι ν Κιάδνο απηόο ΓΔΝ  είναι πλέον βιώζιμορ, 

επωηάηαι πνηόο ζα βάιεη ηελ ππνγξαθή ηνπ, γηα ηελ πξνηεηλόκελε, 

από θάπνηα πιεπξά, «διάθεζη» ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΔΛΔΜ, 

γλσξίδνληαο όηη, κε ηελ θίλεζή ηνπ απηή, ζα έρεη δηαζθαιίζεη κία 
ζέζε ζηνλ «Κνξπδαιιό»; 

 

7. Δπειδή, θαλέλαο καο δελ δηαζέηεη ην «αιάζεην» ηνπ Πάππα, θαη επειδή ε 
κόλε ππαγμαηική «Λπδία ιίζνο» ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζέζεσλ θαη απόςεώλ 

καο είλαη ε λογική κπίζη ησλ ζςναδέλθων, ζηνπο νπνίνπο απεπζπλόκαζηε, 
γηα ην ιόγν απηό, ηόζν κε ην πξνεγνύκελν, όζν θαη κε ην παξόλ ημείωμά 
καο, επηρεηξήζακε λα ηεκμηπιώζοςμε ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο καο, όπσο 

εθείλε ηεο ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ, έζησ θαη κηθξήο, ΔΠΙΚΟΤΡΗΗ, ε 
νπνία, ζύκθσλα θαη κε κηα ζεηξά Αποθάζεων ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ, είλαη 

ε ΜΟΝΗ, θαηά ηε γλώκε καο, ΝΟΜΙΜΗ, ΔΦΙΚΣΗ θαη κε θεηικέρ 

ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ππόηαζη ηνπ Σπιιόγνπ καο, γηα ηελ ηύση ηων 

αποθεμαηικών ηος ΔΛΔΜ . 

 
       Αζήλα 19/4/2013 

Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

Σος ςλλόγος ςνηαξιούσων ΑΣΔ 


