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Προς τον  

Πρόεδρο του ΤΥΠΑΤΕ – συνάδελφο Ιωάννη Γκριζιώτη 

 

ΘΕΜΑ :  Άσκηση Δικαιώματος για Υπόδειξη Συνταξιούχων στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ. 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, έλαβε  

υπόψη τα ακόλουθα: 

1.  Το υπ’ αριθ. 2/2016 Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΤΥΠΑΤΕ, 

επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του οποίου, μετά από αίτημα του Συλλόγου, μας 

διαβιβάσατε στις 11.4.2019 και στο οποίο επισημαίνεται ότι υπερψηφίστηκαν  από την 

Καταστατική Γ.Σ. του Μαρτίου 2016, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων  1,  2,  

22,  24  και 25  του Κανονισμού του ΕΛΕΜ. 

2.   Ειδικότερα, την τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (γ) του ισχύοντος 

πλέον Κανονισμού του ΕΛΕΜ, στην οποία ρητά ορίζεται ότι στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ μετέχει, ως 

μέλος, και ένας Συνταξιούχος, με το αναπληρωματικό του, οι οποίοι υποδεικνύονται από 

το Δ.Σ. του πολυαριθμότερου Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ. 

3.  Την απόφαση της Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ της 2.4.2016, η οποία Γ.Σ., ερμηνεύοντας αυθεντικά, 

[κατ’ άρθρο 41, παρ. 7 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ], τις διατάξεις των τροποποιημένων 

άρθρων 1 και 22 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, καίτοι είχε ενημερωθεί ότι οι προταθείσες 

τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ δεν είχαν εγκριθεί και, συνεπώς, γνώριζε την 

από μακρού χρόνου αντίθετη διάταξη του άρθρου 3, παρ. 3 του Καταστατικού αυτού, 

αποφάσισε ότι κατισχύουν της διάταξης αυτής οι μεταγενέστερα εγκριθείσες ειδικές 

διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ. 

4.  Τις από 15.1.2020 Προτάσεις του ΤΥΠΑΤΕ ενώπιον του Πολ.Πρωτ.Αθ., οι οποίες 

υπογράφονται από τη Νομική Σύμβουλο του Ταμείου και με τις οποίες, [σελίδα 15, παρ. 

39], ρητά συνομολογείται, σχετικά με την ως άνω εγκριτική απόφαση της καταστατικής Γ.Σ. 



του ΤΥΠΑΤΕ ότι:  «Το κύρος της ως άνω αποφάσεως ουδέποτε προσβλήθηκε, οπότε είναι 

αυτή ισχυρή».  

Με δεδομένα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, τις λεπτομέρειες των οποίων το Δ.Σ. 

του Συλλόγου μας ΔΕΝ γνώριζε, [ως ΜΗ έχοντας λάβει κάποια σχετική ενημέρωση], κατά 

τις προηγούμενες αρχαιρεσίες του ΤΥΠΑΤΕ,  [το 2017], ώστε να αξιοποιήσει και τότε την ως 

άνω δυνατότητά του, ως του διαχρονικά αναμφισβήτητα πολυαριθμότερου Συλλόγου 

Συνταξιούχων ΑΤΕ,  με το παρόν έγγραφό του,  δηλώνει ότι, με τη σημερινή απόφασή του, 

ασκεί το εκ του ισχύοντος Κανονισμού του ΕΛΕΜ απορρέον  δικαίωμά του  και  

υποδεικνύει τον Τακτικό και Αναπληρωματικό Εκπρόσωπο των Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του 

ΕΛΕΜ, οι οποίοι είναι οι κάτωθι Συνάδελφοι: 

Τακτικό Μέλος:      Λεβέντης Νίκος,  Αντιπρόεδρος του Συλλόγου και                                                                                   

Αναπλ/κό Μέλος:   Γιανναδάκης Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου. 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της Γ.Σ. 

του ΤΥΠΑΤΕ, αν και ο τρόπος διενέργειας της, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αφού θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί και δια ζώσης. 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς        

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


