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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Eκφράζουμε αρχικά συγχαρητήρια για την εκλογή των νέων 
οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου σας, που με ανανεωμένη την εντολή θα 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στον κοινό μας στόχο που είναι η 
Ενοποίηση των Συλλόγων και η συναδέλφωση και φιλαλληλία των μελών. 

Αναφερόμενοι δε στο υπ΄αριθμ. 60/2.7.2019 έγγραφό σας, παραθέτουμε 
τα ακόλουθα: 

1. Η επιθυμία και προσπάθεια όλων μας είναι να αποκτήσει ο 
Ενοποιημένος Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ ένα νέο, σύγχρονο 
Καταστατικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για ένα βιώσιμο 
και λειτουργικό Σύλλογο, οδήγησε στην ανάλωση μεγαλύτερου 
χρόνου από τον αναμενόμενο, επέδρασε ανασταλτικά στην έγκαιρη 
ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων, μεταξύ των Συλλόγων μας, 
σύμφωνα με τις ταυτόσημες αποφάσεις των Γ.Σ. μας.  

• Με τη λήψη της απόφασης, περί ενοποίησης από τη Γ.Σ. 
του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ, ο Σύλλογος θα έπρεπε να είχε παύσει να 
υπάρχει, με όλες τις εξ αυτού συνέπειες και το Δ.Σ. του θα 
συνέρχονταν ατύπως σε κοινή Συνεδρίαση με εκείνο του 
Συλλόγου μας, προκειμένου να  συζητιούνται και να 
συναποφασίζονται όλα τα θέματα του Ενιαίου Συλλόγου, με 
πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών και η απόφαση 
αυτή θα ήταν δεσμευτική για το Δ.Σ. του ΣΣΑΤΕ. 

• Πρόσθετα δε είχε ζητηθεί από εσάς και είχαμε συμφωνήσει 
ως Δ.Σ. στην παραχώρηση ενός Γραφείου για το Προεδρείο 
του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ και 2 θέσεις εργασίας για τις  υπαλλήλους 
του, στα Γραφεία του Συλλόγου μας, για τα οποία έκτοτε 
δεν επανήλθατε. 

2. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του νέου Καταστατικού και η 
επακόλουθη διενέργεια αρχαιρεσιών νέων οργάνων Διοίκησης του 
Συλλόγου σας είχαν σαν συνέπεια τη μη τήρηση των Μνημονίων 
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Ενοποίησης και τη μη συμμετοχή σας σε κοινές συνεδριάσεις των 
δύο Διοικητικών Συμβουλίων μας. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θεωρούμε ότι προς την κατεύθυνση της Ενοποίησης, που τα μέλη 
και των δύο Συλλόγων διακαώς επιθυμούν, παρά τις οποίες 
καθυστερήσεις, πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, με 
ταχύτατους ρυθμούς. 
 Υπάρχει ένα νέο σύγχρονο Καταστατικό

 Υπάρχει συμφωνία για τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των
μελών στην εκλογική διαδικασία όπως :
• Αποστολή εκλογικού υλικού σε όλα τα μέλη.
• Επιστολική ψήφο με επικύρωση, όπου είναι δυνατόν, του

γνησίου της υπογραφής.
• Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα και με

απόφαση του Γενικού Συμβουλίου καθορισμό
Εφορευτικής Επιτροπής σε μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ.
ενδεικτικά Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα κλπ.)
όπου δύνανται, όσοι το επιθυμούν, με βάση το εις χείρας
τους εκλογικό υλικό να ψηφίσουν αυτοπρόσωπα.

 Τα επιμέρους δευτερεύοντα θέματα του Καταστατικού, θα τα
επιλύσουμε από κοινού με ενωτικό πνεύμα.

 Θέματα όπως αυτά που αναφέρονται στο έγγραφό σας θα τα
επιλύσουμε, στις κοινές συνεδριάσεις των Διοικητικών
Συμβουλίων των δύο Συλλόγων, όπως έχει συμφωνηθεί.

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ


	ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

