
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΥΠΑΤΕ 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Το 3ημερο 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου, διεξάγονται εκλογές στο 

ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ προκειμένου να αναδειχθούν τα νέα μέλη των Οργάνων  

του. 

 Ο Σύλλογός μας πιστός στις αρχές του, ανέλαβε πρωτοβουλίες 

ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο-ενωτικό ψηφοδέλτιο, γιατί τα προβλήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι πολλά και χρήζουν ευρείας 

συναίνεσης στην επίλυσή τους. 

 Δυστυχώς, χωρίς δική μας ευθύνη, αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα 

για την εκλογή των Συνταξιούχων εκπροσώπων στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και 

στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ να προκύψουν 3 ψηφοδέλτια. 

Ο Σύλλογός μας μετέχει στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο : 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ  

1. ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

2. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

3. ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ  

1. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

2. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 Πιστεύουμε ότι οι υποψήφιοί μας, με το ψηφοδέλτιο έχουν δώσει 

δείγμα γραφής στο παρελθόν συμμετέχοντας σε Διοικητικά Συμβούλια 

και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να στηρίζουν έμπρακτα τις θέσεις μας 

και τα συμφέροντά μας. 

 Οι άξονες δράσης, που για εμάς έχουν προτεραιότητα και πρέπει 

άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίησή τους είναι : 

  



 

1. Είμαστε αντίθετοι στην ιδέα της αναβίωσης του Ταμείου Υγείας 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ίδιοι πόροι. 

2. Παύση της ροής  χρημάτων του ΕΛΕΜ προς το ΤΥΠΑΤΕ.  

Δρομολόγηση εκκαθάρισης του Κλάδου Υγείας, δεδομένου ότι 

αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στα μέλη του.  

3. Απόφαση καταβολής Εκτάκτου Βοηθήματος μετά από ευρεία 

συναίνεση, με άξονα το ποιος δημιούργησε τα αποθεματικά του 

ΕΛΕΜ. 

4. Δρομολόγηση – στο μέλλον, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές – 

πώλησης όλων των ακινήτων και καταβολή παροχών στους 

δικαιούχους. Μέχρι τότε τα νέα όργανα του Ταμείου οφείλουν να 

μεριμνήσουν, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, για την αξιοποίηση 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

5. Άμεση μετατροπή, των όσων είναι σήμερα Έκτακτα Μέλη του 

ΤΥΠΑΤΕ και υπηρετούσαν στην ΑΤΕ την 27.7.2012, αλλά και 

γενικότερα όσοι έχουν καταβάλλει εισφορές στον ΕΛΕΜ, σε 

Τακτικά Μέλη, χωρίς καταβολή ποσού από τους Συναδέλφους, σε 

“γνωστά”  δικηγορικά γραφεία.  

Εάν αυτό δεν γίνει ο Σύλλογός μας θα αναλάβει τις 

δικαστικές δαπάνες προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γ. ΜΑΛΑΜΗΣ 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Π. ΠΑΡΙΣΣΗΣ 

 


