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ΗΜΕΙΑ 

 
1.  ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΩΝ 

 

Ο μάρτυρας των αιτούντων τη διάλυση του ΣΤΠΑΣΕ, ισχυρίστηκε, 

απαραδέκτως, ότι ΔΗΘΕΝ οι υνταξιούχοι είναι ΑΚAΣΑΛΛΗΛΟΙ, για να 
διοικήσουν το Σαμείο. 

 

Η απαξιωτική αυτή κατάθεσή του είναι εντελώς αβάσιμη, για τους 
ακόλουθους λόγους : 

 

1.1. ύμφωνα με το ΑΠ : Υ40021/30823/1086/21.10.2013 έγγραφο 
της Γενικής Διευθύντριας του Τπουργείου Εργασίας το φερόμενο ως Δ.. 

του ΣΤΠΑΣΕ έχει συνομολογήσει, μεταξύ άλλων, ότι : 

« 2. Όπως μας ενημέρωζε ηο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. με ηο αριθ. πρωη. 154/17-10-

2013 έγγραθό ηοσ, με ηο οποίο μας διαβίβαζε ηο αριθ. 10/1-8-2013 

πρακηικό ηοσ Διοικηηικού ηοσ Σσμβοσλίοσ, αποθαζίζθηκε, καηά 

πλειοψηθία, να καηαηεθεί αίηηζη για δικαζηική διάλσζη ηοσ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. 

ζύμθωνα με ηοσς όροσς και ηις προϋποθέζεις ηοσ άρθροσ 105 Α.Κ. και η 

θέζη ηοσ ζε εκκαθάριζη. 

 

Επίζης αποθάζιζε να γνωζηοποιηθεί προς όλοσς ηοσς θορείς η πλήρης 

και μη αναζηρέυιμη αδσναμία ηοσ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. για παροτή σπηρεζιών 

σγείας.» 

 
1.2. Δηλαδή, το ίδιο το φερόμενο ως Δ.. του ΣΤΠΑΣΕ αναγνωρίζει ότι το 

προσωρινό Δ.. που θα ορίσει το Δικαστήριό ας ΔΕΝ έχει να ασχοληθεί 
με έργο την παροχή υπηρεσιών υγείας, και συνεπώς, ΔΕΝ υπάρχει 

κάποιο ειδικότερο έργο υγείας, για το οποίο τα προτεινόμενα από εμάς 

μέλη του προσωρινού Δ.. θα έπρεπε να έχουν ειδικότερες γνώσεις ή 
εμπειρίες. 

 

1.3. Όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες των προτεινομένων υφ’ ημών 
μελών του προσωρινού Δ.. του ΣΤΠΑΣΕ και της προσωρινής Δ.Ε. του 

ΕΛΕΜ παρατίθενται συνοπτικά και ενδεικτικά τα ειδικότερα 

προσόντα: 
 

1. Δημήτριος Μαράντος, πτυχιούχος Νομικής, πρώην Δ/ντής ΑΣΕ, 

 πρώην μέλος της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ, Γενικός Γραμματέας υλλόγου 

 υνταξιούχων ΑΣΕ. 
2. Γεώργιος Μαλαμής, κάτοχος master, πρώην Τποδ/ντής ΑΣΕ, 

 πρώην Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του ΣΤΠΑΣΕ. 



3. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, κάτοχος master, πρώην Δ/ντής 

 ΑΣΕ. 
4. Φρήστος Βυτινιώτης, πρώην Εσωτερικός Ελεγκτής ΑΣΕ, πρώην 

 Γενικός Γραμματέας και μέλος Δ.. ΣΤΠΑΣΕ. 

5. Μαρία Μαυροδημητράκη – Κατσάμη, πτυχιούχος ΑΕΙ, πρώην 
 Τποδ/ντρία ΑΣΕ,  

6. Ιωάννης Μητσιόπουλος, κάτοχος master, πρώην Τποδ/ντής ΑΣΕ. 

7. Αλέκος Αυγουστίνος, πτυχιούχος ΑΕΙ, πρώην Δ/ντής ΑΣΕ. 

8. Δημήτριος Καρανάσος, πτυχιούχος ΑΕΙ, πρώην Τποδ/ντής ΑΣΕ. 
9. Γεώργιος Φύμης, πτυχιούχος ΑΕΙ, πρώην  Δ/ντής ΑΣΕ. 

10. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, πρώην Τποδ/ντής ΑΣΕ, πρώην Γενικός 

 Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του ΣΤΠΑΣΕ. 
11. Παντελής Μαυραγάνης, κάτοχος master, πρώην Τποδ/ντής ΑΣΕ. 

12. Ζωή ουλιώτη, κάτοχος master, πρώην Τποδ/ντρια ΑΣΕ. 

13. Ιωάννης Γιουρούκος, πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 Σμήματος ΑΣΕ. 

14. Νικόλαος Λεβέντης, Διδάκτωρ Οικονομολόγος, πρώην Δ/ντής ΑΣΕ, 

 Αντιπρόεδρος υλλόγου υνταξιούχων ΑΣΕ. 
15. Αικατερίνη Μιχαηλίδου, πρώην Δ/ντρια Καταστήματος ΑΣΕ. 

16. Γρηγόριος αμπάνης, στέλεχος Σράπεζας Πειραιώς, πτυχιούχος 

 ΑΕΙ, πρώην Αντιπρόεδρος ΣΤΠΑΣΕ, πρώην Πρόεδρος ΕΛΕΜ. 

17. Ιωάννης Παπαδόπουλος, κάτοχος master, Δ/ντής Καταστήματος 
 Σράπεζας Πειραιώς. 

 

1.4. Με τα δεδομένα αυτά, πιστεύουμε ότι οι ως άνω είναι απολύτως 
κατάλληλοι, για τα όργανα, για τα οποία προτείνονται. 

 

2.  ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΥΟΡΑ ΕΠΙΚΟΤΡΟΤΜΕΝΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΩΝ 
 

2.1. Η δικηγόρος του ΣΤΠΑΣΕ κυριολεκτικά χλεύασε το ύψος της 

εισφοράς μας αυτής, ενώπιον του Δικαστηρίου ας, λησμονώντας ότι έτσι 
είχε αποφασίσει η Γ.. του ΣΤΠΑΣΕ τον Ιούνιο 2005. 

 

2.2. ΟΜΩ, ενώ ΔΕΝ αμφισβήτησε την καταβολή από όλους τους 

υνταξιούχους της Εισφοράς αυτής, ΟΤΔΟΛΩ δικαιολόγησε το λόγο για 
τον οποίο ΔΕΝ αναφέρει κάτι σχετικό στην Αίτησή της, προς το 

Δικαστήριό ας. 

 
2.3. ε κάθε, πάντως, περίπτωση, με το ύψος των εισφορών μας αυτών, 

καλύπτεται περίπου το κόστος των Εργαζομένων στον ΕΛΕΜ. 

 
3.  ΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΛΕΜ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΗ  

                     ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ 

 
3.1. Mάρτυρας, πρώην στέλεχος ΕΛΕΜ, κατέθεσε ότι, ΔΗΘΕΝ, ο ΕΛΕΜ, 

χωρίς εισφορές, δεν μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό του. 

ΟΤΔΕΝ ανακριβέστερον τούτου. 
 



3.2. Κατ’ αρχή, όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι υνταξιούχοι 

καταβάλλουμε, ανελλιπώς από το 2005, την Ειδική Εισφορά 
Επικουρουμένου, η οποία ουδείς είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι δεν 

μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον. 

 
3.3. Δεδομένου δε ότι το άρθρο 34, παρ. 1δ του Β.Δ. 15/20.5.1920 

προβλέπει την εναλλακτική δυνατότητα, είτε παροχής μηνιαίας 

σύνταξης, [επικουρικής, εν προκειμένο], είτε εφάπαξ παροχής, ουδείς 

μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα της Γενικής υνέλευσης των εχόντων 
περιουσιακό δικαίωμα επί των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, να 

τροποποιήσει το Καταστατικό του, ώστε να μπορέσει, εναλλακτικά, να 

χορηγήσει ένα εφάπαξ ποσό σε κάθε δικαιούχο. 
 

 

ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 


