
ΘΕΜΑ : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΨΗΦΟΥ 

ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Έχετε ενημερωθεί (Ανακοινώσεις Νο 1, 2 και 3) για το ποια μέλη 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ποια δικαίωμα ψήφου στην επικείμενη 

ετήσια Τακτική Συνέλευση της 1ης Δεκεμβρίου 2018, καθώς επίσης και 

για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν για την εγγραφή στους 

οικείους καταλόγους. 

 Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουν υποβληθεί κάποια αιτήματα 

στο Ταμείο και παράλληλα εκφράζονται κάποιες απόψεις/απορίες από 

μέλη μας, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα εξής : 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Συνέλευση έχουν ΟΛΑ τα 

μέλη, είτε είναι τακτικά είτε είναι έκτακτα.  

Μόνη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγγραφή τους στους 

αντίστοιχους καταλόγους – μητρώα τακτικών κι εκτάκτων μελών.  

Η υποχρέωση διαρκούς ενημέρωσης κι επικαιροποίησης των 

αρχείων – μητρώων του Ταμείου με αποστολή/κατάθεση  στοιχείων 

από τα μέλη, δεν οφείλεται σε ευθύνη του Ταμείου. Μέχρι το 2012 η 

ενημέρωση των μητρώων μας γίνονταν απευθείας, με στοιχεία που 

αποστέλλονταν στο Ταμείο από την ΑΤΕ και τα Ταμεία Συντάξεων 

αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή – παροχή στοιχείων από 

τα μέλη μας.  

Δυστυχώς μετά τις 27.07.2012 (για τους εν ενεργεία υπαλλήλους) 

και μετά την 3.6.2013 (για τους συνταξιούχους) το Ταμείο - και λόγω της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων- δεν μπορεί να λάβει καμία 

ενημέρωση από τους φορείς αυτούς (Τράπεζα, Ταμεία Συντάξεων), με 

αποτέλεσμα για την ενημέρωση των αρχείων μας η μόνη πηγή 

πληροφόρησης να είναι η κατάθεση/αποστολή στοιχείων για την 

μεταβολή της προσωπικής και υπηρεσιακής καταστάσεώς τους από τα 

ίδια τα μέλη. 



Επομένως, είναι απαραίτητη η συνδρομή και συνεργασία   

ΟΛΩΝ σας με τις υπηρεσίες του Ταμείου και με την συγκροτηθείσα 

Επιτροπή Μητρώου για να ενημερωθούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα μητρώα, βάσει των οποίων θα υπολογισθεί και η 

απαιτούμενη απαρτία της Συνέλευσης. 

Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ψήφου και των συναφών με αυτό 

δικαιωμάτων  διευκρινίζουμε ότι και στην επικείμενη Συνέλευση (όπως 

και σε όλες τις προηγηθείσες συνελεύσεις κι εκλογικές διαδικασίες) 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, όπως αυτές 

εξακολουθούν να ισχύουν, με την αναγκαία αναλογική ερμηνεία 

μόνον όπου είναι απαραίτητο. 

Υπενθυμίζουμε ότι η όποια αναγκαία ερμηνευτική/αναλογική 

προσέγγιση ήταν απαραίτητο να γίνει για να καλύψει την 

δημιουργηθείσα (από 27.7.2012) κατάσταση, δε μπορεί παρά να 

ακολουθεί στενά και κατά κύριο λόγο την γραμματική διατύπωση των 

σχετικών καταστατικών διατάξεων, ως μόνη ασφαλή επιλογή στην 

παρούσα φάση, μέχρι την επικείμενη τροποποίηση του Καταστατικού, 

που θα αποκαταστήσει και θα προσαρμόσει τις διατάξεις στις 

συνθήκες που προέκυψαν από τότε μέχρι και σήμερα.   

Η,  συνδεόμενη με την γραμματική διατύπωση των καταστατικών 

διατάξεων αναλογική εφαρμογή (όπου απαιτείται), έχει γίνει δεκτή ως 

ορθή και σύμφωνη με τον νόμο κι από δικαστικές αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί. Οι καταστατικές ρυθμίσεις συνεχίζουν και μετά την 27η.7.2012 

και μέχρι την τροποποίησή τους, να ισχύουν ως έχουν προβλεφθεί, με 

αναλογική εφαρμογή μόνον όπου απαιτείται αναγκαστικά κι όχι 

διασταλτικά ή και πέρα από το αρχικό περιεχόμενο του Καταστατικού 

που σαφώς προέβλεπε διαχωρισμό των μελών σε τακτικά και έκτακτα 

με βάση την υπηρεσιακή τους κατάσταση (εν ενεργεία/μέλη άρθρου 5 

παρ. 1 Καταστατικού/συνταξιούχοι) .  

Εξάλλου, όσοι επικαλούνται πιο διασταλτικές ερμηνείες (π.χ. 

γενική κατάργηση διάκρισης τακτικών – εκτάκτων ή κατάργησή της από 

27.7.2012), ομολογούν παράλληλα και καθιστούν σαφές ότι αυτές οι 



προσεγγίσεις απαιτούν τροποποίηση του Καταστατικού για 

«ασφάλεια δικαίου». 

Θέλουμε να καταστήσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας κι 

αμφισβήτησης ότι κανένας συνάδελφος δεν θα απολέσει τα νόμιμα και 

καταστατικά δικαιώματα του. Η παρούσα φάση είναι μια αναγκαστική 

μεταβατική φάση. Οι όποιες ατέλειες κι αναντιστοιχίες προκλήθηκαν – 

που δεν είναι ευθύνη ούτε του Ταμείου ούτε και των μελών του - θα 

γίνει προσπάθεια να αποκατασταθούν με την επικείμενη τροποποίηση 

του Καταστατικού.  

Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων των 

μελών και για τις καλόπιστες προτάσεις, που θα συμβάλλουν στην 

έξοδο από την δύσκολη κατάσταση και θα οδηγήσουν με ασφάλεια 

στην δημιουργία ενός Ταμείου, που θέση κι όφελος θα έχουν όλοι οι 

συνάδελφοι που το επιθυμούν.   

 

Επίσης, παρακαλούμε την προσεκτική ανάγνωση των 

ανακοινώσεων που έχουν αναρτηθεί και σε περίπτωση αποριών να 

επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες του Ταμείου για διευκρινίσεις ώστε να 

μην γίνονται παρανοήσεις και λανθασμένη ενημέρωση και 

πληροφόρηση. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ 

 

    

 

 


