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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ    25.2.2022 

 
 

ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ 

 
ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΤΥΠΑΤΕ : Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ – Νομικό Πρόσωπο 

 
ΕΛΕΜ : Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΑΤΕ) –   

Ειδικός Λογαριασμός χωρίς νομική υπόσταση. 

Βρίσκεται κάτω από το ΤΥΠΑΤΕ. 
 

 To ΤΥΠΑΤΕ ήταν ο φορέας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 

υπαλλήλων και των πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, καθώς και των 

μελών των οικογένειών τους. 

Στις 27.7.2012 που η  ΑΤΕ τίθεται σε καθεστώς Ειδικής 

Εκκαθάρισης είναι η χρονική στιγμή που αρχίζουν τα 

προβλήματα για το ΤΥΠΑΤΕ και το Σεπτέμβριο του 2012 κάνει 

την πρώτη στάση πληρωμών, η οποία διευθετείται προσωρινά με 

δανεισμό από τον ΕΛΕΜ, για να ακολουθήσει η δεύτερη και 

οριστική στάση πληρωμών, το Δεκέμβριου του ίδιου χρόνου.   

Όταν, παρ’ όλες τις προσπάθειες, κανένας δεν κατάφερε να 

δώσει λύσει στο θέμα (ούτε το Δικαστήριο), την 1.6.2013 όλοι οι 

συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και τα ασφαλισμένα μέλη 

μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν 

τον ΕΟΠΥΥ. 

 Ο ΕΛΕΜ είναι ο φορέας που δίνει Επικουρική Σύνταξη στους 

συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, έως 31.12.2006.  

Από 1.1.2007 όλοι οι Επικουρούμενοι του ΕΛΕΜ, εντάσσονται 

στο ΕΤΑΤ και από 1.3.2013 στο ΕΤΕΑ, χωρίς να θιγεί η νομική 
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υπόσταση ή η περιουσία του ΕΛΕΜ (σημαντική η συμβολή μας 

στο να μη «δοθούν» τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΕΜ, προίκα 

στο να δημιουργηθεί το ΕΤΑΤ). 

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.3522/2006 η ΑΤΕ 

υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 380.000.000 εκατ. Ευρώ 

στον ΕΤΑΤ, προκειμένου να προεξοφλήσει τις μελλοντικές 

υποχρεώσεις (απορρέουσες από τα άρθρα 69 και 127 του 

Οργανισμού τα ΑΤΕ), ώστε όλοι οι Συνταξιούχοι να εισπράττουν 

Επικουρική Σύνταξη, μέχρι το τέλος της ζωής τους.  

Το ΤΥΠΑΤΕ από 27.7.2012, μένει χωρίς πόρους και τον 

Αύγουστο του 2013 οι υπάλληλοι του ΤΥΠΑΤΕ κάνουν 

ασφαλιστικά μέτρα για τα δεδουλευμένα τους.  

Το Σεπτέμβριο του 2013 οι υπάλληλοι κερδίζουν τα 

ασφαλιστικά μέτρα και πληρώνονται με χρήματα που ανήκουν 

στον ΕΛΕΜ και αναγνωρίζει το δικαίωμα των συνταξιούχων 

στην περιουσία του ΕΛΕΜ. 

Το Δεκέμβριο του 2013 το ΤΥΠΑΤΕ κάνει αίτηση να μπει σε 

εκκαθάριση και ο Σύλλογος κάνει (κύρια παρέμβαση) προσφυγή 

για να ορισθεί προσωρινή διοίκηση στο ΤΥΠΑΤΕ, από 

προτεινόμενα πρόσωπα.  

Τον Φεβρουάριο του 2014 το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αποφασίζει 

πως η υπάρχουσα Διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ είναι νόμιμη, πως δεν 

έχει παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος για να μπει το ΤΥΠΑΤΕ σε 

εκκαθάριση και απορρίπτει την αίτηση διορισμού προσωρινής 

Διοίκησης του Συλλόγου. 
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Το Μάρτιο του 2014 κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα και 

αγωγή, μέσω του Συλλόγου για δέσμευση των αποθεματικών του 

ΕΛΕΜ.  

Το 2014 απολύονται όλοι οι υπάλληλοι του ΤΥΠΑΤΕ και  

αποζημιώνονται με χρήματα από τον ΕΛΕΜ.  

Προσλαμβάνονται εκ νέου 16 άτομα, με σκοπό τη διατήρηση 

της λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ, αφού το τελευταίο  άρθρο του 

Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ λέει ότι αν διαλυθεί, η περιουσία θα 

περιέλθει στο ΣΕΤΑΠ..  

Η κατάσταση οδηγείται σιγά – σιγά σε αδιέξοδο. 

  Μετά από πολλές προσπάθειες του Συλλόγου, και 

προκειμένου να δικαιωθούν οι συνταξιούχοι – μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, 

που ήταν οι μόνοι που υποχρεωτικά κατέβαλαν εισφορές υπέρ 

υγείας στο ΤΥΠΑΤΕ, το χρονικό διάστημα που το Ταμείο είχε 

στάση πληρωμών και μέχρι την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ, 

εξασφαλίστηκε ένα ποσό, για να αποζημιωθούν οι δαπάνες εκείνου 

του χρονικού διαστήματος, πάλι από τα αποθεματικά το ΕΛΕΜ. 

Εν τω μεταξύ, η Κυβέρνηση, από την μεριά της, κάνει 

προσπάθεια να μεταφέρει τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, στο ΕΤΕΑ. 

Και τις 2 φορές που τέθηκε σχετική διάταξη σε σχέδιο νόμου, μετά 

από προσπάθειες του Συλλόγου, αποσύρθηκε. 

Πριν ακόμα τη διάλυση της Τράπεζας, ακόμα και πριν την 

έναρξη της κρίσης, το 2010, ο Σύλλογος, έβαζε το θέμα 

Συμπληρωματικής Επικουρικής Σύνταξης.  
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Εδώ να επισημάνουμε ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του ΤΥΠΑΤΕ, εκλέγονται 2 

εκπρόσωποι των Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, χωρίς 

δικαίωμα συμμετοχής στο Προεδρείο και υπάρχει μόνο ένας 

εκπρόσωπος συντ/χων στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ, σύμφωνα με το 

Καταστατικό που ψηφίστηκε το 2016. 

Για να γίνει χορήγηση εφάπαξ Βοηθήματος, απαραίτητο στοιχείο 

ήταν η τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, μετά από Γενική 

Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ (αυτό τελικά έγινε τον Απρίλιο του 2016), 

που να δίνει δικαίωμα στον ΕΛΕΜ για χορήγηση προκαταβολής 

εφάπαξ οικονομικής παροχής. 

Έτσι η  Δ.Ε. του ΕΛΕΜ διέθεσε σε πρώτη διανομή το ποσό των 50 

εκατ. Ευρώ. 

Μετά από αυτό, η Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ πήρε απόφαση για τη διανομή 

εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε όλους, αλλά με υπολογισμό 

του ποσού τέτοιο, που εξαιρούσε στην πράξη, όσους 

συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 1.1.2002. 

Η απογοήτευση στους συναδέλφους που εξαιρέθηκαν με αυτό τον 

τρόπο, αλλά και στους κληρονόμους δικαιούχων ποσών από τον ΕΛΕΜ, 

που πάλι εξαιρέθηκαν είναι μεγάλη. 

Τελικά, με Γενική Συνέλευση πάρθηκε απόφαση, ανάλογα με την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης να δοθεί ως προκαταβολή το ποσό των 

800, των 1.200 και 1.600 ευρώ σε όσους συνταξιούχους δεν ήταν στην 

πρώτη διανομή.  
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Το 2019 ο Σύλλογος, κατέθεσε νέα αγωγή για να κριθεί ο 

τρόπος κατανομής της πρώτης διανομής και εκδόθηκε η 

2590/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που 

δυστυχώς ήταν εις βάρος μας. Φυσικά και έχει κατατεθεί έφεση 

κατά της απόφασης και να εξετασθεί η δυνατότητα νέας αγωγής 

με διαφορετική νομική βάση. 

Η θέση του Συλλόγου για τον τρόπο χορήγησης του Βοηθήματος 

είναι ήδη γνωστή και σύμφωνη με τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ και προς 

υπενθύμιση ακολουθεί παρακάτω : 

1. Κατ’ αρχή λαμβάνεται υπόψη η συνολική μηνιαία ονομαστική 

Επικούρηση κάθε δικαιούχου κατά την 31.12.2006. 

2. Ακολούθως λαμβάνονται υπόψη, για κάθε δικαιούχο, τα 

υπολειπόμενα χρόνια ασφάλισής του στον ΕΛΕΜ, μέχρι 

31.12.2006 με μέγιστο τα 32 έτη, τα οποία προκύπτουν μετά την 

αφαίρεση των χρόνων που είχε λάβει επικούρηση από τον 

ΕΛΕΜ, μέχρι την 31.12.2006. 

3. Το γινόμενο των δύο αυτών στοιχείων αθροίζεται για όλους τους 

δικαιούχους της κατηγορίας αυτής και, ακολούθως, 

προσδιορίζεται το δικαιούμενο ποσοστό ενός εκάστου στο σύνολο 

των δικαιωμάτων. 

4. Το δικαιούμενο αυτό ποσοστό κάθε δικαιούχου 

πολλαπλασιάζεται επί το προς διανομή ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
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ΠΟΣΟ, ώστε να προσδιοριστεί το δικαιούμενο ποσό ενός 

εκάστου. 

5. Ασφαλώς, δεν διαφεύγει της προσοχής σας ότι θα πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα για την καταβολή κάποιου ποσού σε όλους τους 

συναδέλφους που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπέρ των συναινετικών λύσεων 

χωρίς τις χρονοβόρες και αδιέξοδες αποφάσεις των δικαστηρίων. 

Κάνει προσπάθειες, στις επικείμενες εκλογές να υπάρξει ένα 

και μόνο κοινό ψηφοδέλτιο, με υποψηφίους που να κινούνται 

στο πνεύμα των δίκαιων και συναινετικών αποφάσεων. 

Έχουμε πλήρη συνείδηση και γνώση πως έχουν δημιουργηθεί 

τα αποθεματικά και η περιουσία του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ.  

Παρόλα αυτά, θεωρώντας όλους τους υπαλλήλους της π. ΑΤΕ 

συναδέλφους και επειδή είμαστε υποστηρικτές της αλληλεγγύης 

των γενεών θέλουμε να διανεμηθεί ένα μέρος των αποθεματικών 

σ’ αυτούς. 

Τις τελευταίες μέρες, γίνονται κινήσεις και ακούγονται 

απόψεις που μας βρίσκουν αντίθετους και μας αφήνουν 

έκπληκτους.   

Θα πρέπει όμως να ξέρουν ότι όποια κίνηση γίνει για 

αποκλεισμό χιλιάδων μελών μας, από την διανομή, θα μας βρει 

αντίθετους και αντιμέτωπους. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γ.ΜΑΛΑΜΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Π. ΠΑΡΙΣΣΗΣ 


