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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημέρωση για την 10η Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. 

Αρ. 41 / 18-07-2019 

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 15/07/2019 

συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα: 

 

1. Επικύρωση πρακτικών 9ης Συνεδρίασης / 04.06.2019.  

Τα πρακτικά της προηγούμενης, 9ης Συνεδρίασης / 04.06.2019 

υπεγράφησαν από τους συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου, ενώ οι 

εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ ούτε τα διάβασαν ούτε τα υπέγραψαν. 

2. ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ :  

 Συζητήθηκε η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Προεδρείο του 

Συλλόγου σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις για την έφεση, που πρέπει να 

υλοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης. 

 Συνάντηση με τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ,                      

κο Γεώργιο Τσάκωνα και παράδοση των εξουσιοδοτήσεων των 

μελών, ώστε να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση της Έφεσης.  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της υπόθεσης ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κ. Γ. Τσάκωνας, 

παρευρέθηκε στο Δ.Σ. είχε μια σύντομη συνομιλία με το Δ.Σ. για τα 

διαδικαστικά της υπόθεσης, παράλαβε τον φάκελο με τις εξουσιοδοτήσεις 

των μελών που θα συμμετέχουν στην έφεση και μέσα στις επόμενες ήμερες 

θα την καταθέσει. 
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3. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. : 

 Ενημέρωση και αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της 170ης 

Συνεδρίασης/16.07.2019 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης της 

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. 

Το θέμα 5ο της 170ης συνεδρίασης της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. (τοποθέτηση στην 

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. του συναδέλφου κ.  Χ. Ζαχαριά στην θέση του παραιτηθέντος 

από την τράπεζα Δ. Καλανίδη)  ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από την 

πλειοψηφία, καθώς ο συνάδελφος καλύπτει  τα κριτήρια που απαιτούνται 

για τη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή είναι προϊστάμενος υπηρεσίας και 

ασφαλισμένο μέλος της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., ενώ επιπλέον είναι γνώστης των 

ασφαλιστικών θεμάτων. 

Το Δ.Σ. του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα προς 

όφελος δικό του αλλά και όλων των ασφαλισμένων μελών. 

4. Απόφαση για οικονομική ενίσχυση και χρηματική επιβράβευση 

παιδιών συναδέλφων.  

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ.,  όπου θα εκδοθεί και η σχετική 

ενημερωτική ανακοίνωση. 

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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