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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 Πρόσφατα, πληροφορηθήκαμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων ΑΤΕ, κυκλοφορεί εξουσιοδότηση, σύμφωνα με την οποία  
όποιος την υπογράψει, ο Σύλλογος, θα διεκδικήσει τη δυνατότητα να 
γίνει μέλος του ΑΤΠΕΑΤΕ. 

Το ίδιο έκανε πριν 2 χρόνια σχεδόν, μια ομάδα συναδέλφων, που 
μέσω ενός αξιόλογου, όντως, δικηγορικού γραφείου, με 130 ευρώ 
συμμετοχή, θα εξασφάλιζε στους Συνταξιούχους, το δικαίωμα ψήφου 
στις Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ.  Ακόμα, δεν έχουμε μάθει, αν έγινε κάτι, 
εσείς γνωρίζετε κάποιο νεώτερο; 

Κάποιοι, δίνουν στους Συναδέλφους, φρούδες ελπίδες, έχοντας 
κάποιο σκεπτικό, που όμως, δύσκολα θα ανατρέψει την υπάρχουσα 
κατάσταση.   

Άλλοι, πάλι, δημιουργούν ομάδες ειδικού σκοπού και πιστεύουν, 
θα μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των Συνταξιούχων, 
καλύτερα.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος, ενώ διατυμπανίζει ότι θέλει την 
ενοποίηση των υπαρχόντων Συλλόγων και ρίχνει ευθύνες σε άλλους για 
«δήθεν» καθυστερήσεις, ζητάει – σύμφωνα με πληροφορίες -  με 
διάφορες υποσχέσεις, την εγγραφή των Συνταξιούχων στο Σύλλογό τους, 
ισχυριζόμενος, κατά περίπτωση και άλλους λόγους. 

Ο Σύλλογος μας, από την αρχή έχει τοποθετηθεί για το θέμα των 
Ταμείων  (ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ και ΑΤΠΕΑΤΕ) και έχουμε πει, πως αυτό 
μπορεί να λυθεί μόνο, μετά από τροποποίηση των Καταστατικών τους. 
Αυτό, μπορεί να γίνει με συζητήσεις και επιχειρήματα σε συνεργασία με 
τον ΣΕΤΑΠ που εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο, τους Συναδέλφους που 
θεωρούνται σήμερα, μέλη των Ταμείων. 

Μόνο από κοινού, Συνταξιούχοι και Εν Ενεργεία, θα βρούμε τη 
λύση που θα είναι μακροχρόνια επωφελής για όλους. Όλα τα άλλα, είναι 
υποσχέσεις και δικαστικοί αγώνες, χωρίς αποτέλεσμα, δηλ. χάσιμο 
χρόνου και χρημάτων.  



Οι Συνάδελφοι μας, επιθυμούν λύση, ιδιαίτερα σήμερα, που 
βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και όχι ατέρμονους 
δικαστικούς αγώνες. 

Το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίζονται και παίρνουν αποφάσεις 
τα δικαστήρια, το ξέρουμε, από παλιά. Οι δικαστές, διαβάζουν τα 
Καταστατικά και το Νόμο και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζουν. 

Ο Σύλλογός μας, υπεύθυνα και με σοβαρά επιχειρήματα δίνει τις 
καλύτερες δυνατές λύσεις και στέκεται δίπλα στους Συναδέλφους – 
Συνταξιούχους. 

Καλούμε όποιο Συνάδελφο μπορεί να βοηθήσει με τις ιδέες του, 
να βρεθεί δίπλα μας. Τα χρόνια που έρχονται θα είναι δύσκολα για 
όλους μας. 

Μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι θα μπορέσουμε, όχι μόνο να 
περισώσουμε αλλά και να βελτιώσουμε, τις συντάξεις και τα Ταμεία που 
μας απέμειναν. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  να θυμάστε : 

Οι συντάξεις μας, δεν είναι παροχή ελεημοσύνης ΑΛΛΑ δίκαιη 
αναγνώριση σκληρής δουλειάς, μιας ολόκληρης ζωής. 
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