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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ (ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(ΣΥΝΕΔΡΙΟ) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2018 
 
      Συνάδελφοι Αντιπρόσωποι, 

 

Σύμφωνα με τις κείμενες καταστατικές διατάξεις, το Δ.Σ. του Ταμείου, με 

απόφασή του που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Μαΐου 2018, σας καλεί 

να πάρετε μέρος στις εργασίες της τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής 

Συνέλευσης που θα συνεδριάσει την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:00 

στην αίθουσα Συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, τέρμα Σίνα 

και Δαφνομήλη 1Α , Αθήνα (έναντι Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών),  

προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι 

θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

• Προσέλευση Συνέδρων: 09:00΄-10:00΄ 

• Εκλογή Προεδρείου-Συγκρότηση Γ.Σ. σε σώμα: 10:00΄ 

• Πιθανολογούμενη λήξη εργασιών Γ.Σ. (συμπεριλαμβανόμενης της μυστικής δια 

ψηφοδελτίων ψηφοφορίας προς ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης): 15.30΄ 

περίπου.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

1) Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων  

2) Εκλογή (κατ’ άρθ. 26 του καταστατικού), από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), με 

ανάταση των χεριών, Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Προέδρου, 

Αντιπροέδρου και Γραμματέα), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή (την ίδια  

μέρα διεξαγωγής της Γ.Σ.), δηλαδή την 17-06-2018) όλων των αρχαιρεσιακών 

διαδικασιών προς ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης (Δ.Σ. και Ελεγκτικής 

Επιτροπής), με τριετή θητεία (01-07-2018/30-06-2021). 

3) Εκλογή (κατ’ άρθ. 11, 1ο Μέρος, παρ. 7 εδάφιο 2 του καταστατικού), από τη 

Γενική Συνέλευση,  με ανάταση των χεριών, Πενταμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής και ισάριθμων Αναπληρωματικών Μελών αυτής, για τη διοργάνωση 

και διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών ανάδειξης Αντιπροσώπων (μόνο 

των ξεχωριστών πληθυσμιακών ομάδων συνταξιούχων Ιονικής, Εργασίας,  
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Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Κεντρικής Ελλάδος, όπως αυτές ορίζονται 

από τις διατάξεις των παρ. 7-22, του 1ου Μέρους του άρθ. 11 του καταστατικού). 

4) Διοικητικός Απολογισμός 

5) Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός, Οικονομικές Καταστάσεις  και 

Αποτελέσματα Χρήσεως οικονομικού έτους 2017)-Απαλλαγή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

6) Προϋπολογισμός (τρέχοντος οικονομικού έτους) 

7) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή των μελών την Ελεγκτικής 

Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

8) Συζήτηση και κριτική για τα θέματα ημερήσιας διάταξης 4-7. 

9) Έγκριση (με φανερή ψηφοφορία): 

(α)Του Διοικητικού Απολογισμού  

(β)Του Οικονομικού Απολογισμού (Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων 

και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2017), με ταυτόχρονη 

απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

(γ) Του Προϋπολογισμού.   

(δ) Της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, με ταυτόχρονη Απαλλαγή των 

μελών της από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

10) Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης του ταμείου  (Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής), 

με 3ετή θητεία (01-07-2018/30-06-2021). 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΣΥΝΕΔΡΟΙ) ΣΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 

2018 
 

 

 

 

Αθήνα,  16 Μαΐου 2018 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



1. Χρήσιμες Σημειώσεις-Υπομνήσεις: 

• Τα οργανωτικά μέτρα διεξαγωγής της Γ.Σ. της 17-06-2018 (π.χ. κάρτα 

Αντιπροσώπου, μέτρα ασφάλειας κ.λπ.) θα είναι ακριβώς ίδια με αυτά 

που ίσχυσαν και στις προηγούμενες Γ.Σ. (της 26-06-2016 και 03-12-

2017). 

• Στο υπόγειο της αίθουσας διεξαγωγής των εργασιών της Γ.Σ. λειτουργεί 

PARKING αυτοκινήτων που διατίθεται δωρεάν για τους Αντιπροσώπους. 

• Για τους Αντιπροσώπους που προέρχονται από πόλεις εκτός Περιφέρειας 

Αττικής και έχουν οριστεί με αποφάσεις των Δ.Σ. είτε των 

συνδικαλιστικών τους οργανώσεων είτε των συνταξιουχικών τους 

σωματείων και θα έλθουν και συμμετάσχουν στη Γ.Σ. της 17-06-2018, το 

Ταμείο δεν καλύπτει τα οποιαδήποτε έξοδα (οδοιπορικά, 

διανυκτερεύσεων κ.λπ.)  

• Όλο το λοιπό ενημερωτικό υλικό (κείμενα Απολογισμών, Εισηγήσεις Δ.Σ., 

έντυπα δηλώσεων υποψηφιότητας, κάρτα Αντιπροσώπου κ.λπ.) αφενός 

θα σας αποσταλεί έγκαιρα ταχυδρομικά στις διευθύνσεις κατοικίας σας 

αφετέρου θα είναι στη διάθεσή σας μέσω του SITE  του ταμείου. 

 

2. Ενημέρωση για την υποβολή δήλωσης υποψηφιότητας  

 

1) Όλοι οι τακτικοί Αντιπρόσωποι (και μόνο αυτοί) έχουν το δικαίωμα 

υποβολής υποψηφιότητας για την ανάδειξή τους στα νέα όργανα 

διοίκησης του ταμείου (Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή) που θα 

εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου.  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει την ημέρα που το Δ.Σ. 

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποφάσισε τη σύγκληση της Γ.Σ.  (16-05-2018) και λήγει 

την 12.00 ώρα της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας πριν την μέρα 

συνεδρίασης της Γ.Σ. (με απλά λόγια η καταστατική προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 11 Ιουνίου ώρα 12.00). 

2) Τρόπος και όργανο κατάθεσης υποψηφιοτήτων  

Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων είναι πάντοτε γραπτές. Αποκλειστική 

αρμοδιότητα για την παραλαβή τους έχει το Δ.Σ  του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Η 

κατάθεση μπορεί να  γίνει είτε ιδιόχειρα από τον υποψήφιο είτε μέσω 

ταχυδρομείου είτε τηλεγραφικά είτε με τηλεομοιοτυπικό ή άλλο 

ηλεκτρονικό ή μηχανικό ή ψηφιακό ή άλλης τεχνολογίας μήνυμα. 

3) Αποκλείεται η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους για το Δ.Σ. και την ΕΛ. ΕΠ.  

4) Το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των μελών των οργάνων διοίκησης 

είναι αυτό του ενιαίου ψηφοδελτίου (άρθ. 24 παρ. 1 του 

καταστατικού). 

 

 



5) Για τη διευκόλυνση των Αντιπροσώπων που θέλουν να υποβάλουν 

υποψηφιότητα επισυνάπτεται το οικείο έντυπο δήλωσης 

υποψηφιότητας. 

6) Για περισσότερη ενημέρωση διαβάστε τα σχετικά άρθρα του καταστατικού 

(24-27) μέσω του SITE του ταμείου. 



ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 8-ΑΘΗΝΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………….. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……...…………………………………………………………………………………. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: …………………………………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ……………………………………………………………………………… 

 

 ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:   
  
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ:  
 
 
  ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ  
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΜΗ ΕΙΣΕΤΙ 
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΣ    
 

Με την παρούσα δηλώνω υποψηφιότητα στις επικείμενες αρχαιρεσιακές διαδικασίες, για το αξίωμα του:  
 
Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου                           Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής                 

  

Επίσης δηλώνω ότι αποδέχομαι όλες ανεπιφύλακτα τις οριζόμενες από το καταστατικό διαδικασίες 

κατάρτισης ενιαίου ψηφοδελτίου υποψηφίων για τις επικείμενες αρχαιρεσιακές διαδικασίες της 17-06-2018 

και  

Παρακαλώ όπως με περιλάβετε ως υποψήφιο στο υπό κατάρτιση ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Εργασίας: ……………………………..    Σπιτιού: ………………………………….. 

                                          Κινητό:    ……………………………………………………………… 

FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :________________________ΠΟΛΗ :_____________________ 

                                                             Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : 

                                       ………………………………………………………………………………. 

                                 ΕΠΩΝΥΜΟ                              ΟΝΟΜΑ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση δήλωσης υποψηφιότητας είναι η κατοχή της ιδιότητας του   

τακτικού Αντιπροσώπου (κατά τις καταστατικές διατάξεις) και κατά το χρόνο δήλωσης της 

υποψηφιότητας και κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.  

  

 

 

    


