Αρ. Πρωτ.: 563

Αθήνα, 22.06.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 /2017

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ : 561/21.06.2017 που αφορά
τη σύγκληση της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ στις 8 Ιουλίου 2017,
και σύμφωνα με την με αρ. πρακτικού 9/20.06.2017 (Θέμα 2ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΑΤΕ διευκρινίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου
έχουν ΟΛΑ τα τακτικά μέλη του Ταμείου τα οποία είναι:
Α. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ και ήδη εργαζόμενοι στην
Πειραιώς, &
Β. Οι αποχωρήσαντες από την υπηρεσία με κατοχύρωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου κατά την αποχώρησή
τους χρόνου ασφάλισης χωρίς όμως δικαίωμα λήψης σύνταξης λόγω μη
συμπλήρωσης ορίου ηλικίας έως την ημερομηνία σύγκλισης της Συνέλευσης
ήτοι 8 Ιουλίου 2017 (ως το άρθρο 5 του Καταστατικού αναλογικά
εφαρμοζόμενο) οι οποίοι δεν εργάζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Ειδικά για την κατηγορία Β (αποχωρήσαντες από την υπηρεσία με
θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης αλλά χωρίς δικαίωμα λήψης
σύνταξης έως την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης) οι συνάδελφοι
που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει προκειμένου να έχουν
δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της
8ης Ιουλίου 2017, έως την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 να το γνωστοποιήσουν στο
Ταμείο αποστέλλοντας, με συστημένη επιστολή, στην έδρα του ΤΥΠΑΤΕ
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(οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 43) και με την ένδειξη «υπόψιν της
διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών» :
1. Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα από την οποία να
προκύπτει ότι κατά τον χρόνο αποχώρησής τους από την υπηρεσία είχαν
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ώστε να δικαιούνται
συντάξεως με την συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας και
2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν εργάζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όποιος συνάδελφος δεν αποστείλει, μέχρι την
αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία τα ως άνω δικαιολογητικά ΔΕΝ θα
έχει δικαίωμα παράστασης ‐ συμμετοχής στην Συνέλευση καθώς ΔΕΝ θα
υπάρχει η δυνατότητα υπογραφής και κατάθεσης υπεύθυνων δηλώσεων ή
παραλαβής δικαιολογητικών κατά την ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης,
όπως σε προηγούμενες συνελεύσεις, ούτε φυσικά ισχύουν οι τυχόν
υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν.

Η Δήλωση παρουσίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα
γίνεται με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που
να πιστοποιεί την ταυτότητα.

Για το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ
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