
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

Αθήνα, 29/04/2022 
Ο Σύλλογός μας προς αποφυγή "παρεξηγήσεων" και με αφορμή την άμεση καταβολή στους 

Νόμιμους Δικαιούχους των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, έστειλε (από κοινού με το Πανελλήνιο 

Σύλλογο) τη παρακάτω επιστολή στη Διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ. 

 

      ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                       ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΤΕ 

                                                                      

email: silsinate@hotmail.com                                 email : info@pasysyate.gr  
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΤΕ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 –  Τ.Κ. 106 71                                           ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – T.K. 105 61 
ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583     ΤΗΛ.: 210/3250540,  2103212732   
FAX : 210 36 02 101     FAX  : 210/3250667   

email :silsinate@hotmail.com                  email : info@pasysyate.gr 

 
 

Α.Π.25       Α.Π.23     

                                  Αθήνα, 28/04/2022 

 

Προς το  

Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ 

Ενταύθα 

 

 

ΘΕΜΑ: Άμεση Ικανοποίηση Νόμιμων Δικαιούχων Εφάπαξ Παροχών ΕΛΕΜ 

 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ, τα μέλη των οποίων έχουν καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές, και χάρη κυρίως των οποίων έχει  δημιουργηθεί η 

περιουσία του ΕΛΕΜ, έχουν τονίσει την αδήριτη ανάγκη  επίλυσης, επιτέλους, του 

προβλήματος της χορήγησης Οικονομικού Βοηθήματος από τα Κεφάλαια του ΕΛΕΜ 

στους Νομίμους δικαιούχους που δεν είναι άλλοι απ' όσους αποδεδειγμένα 

κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο αυτό. 

Οι Σύλλογοί μας, δεν προτίθενται να μετατρέψουν το πρόβλημα σε θέμα 

δημοσίων σχέσεων, ώστε να μην λυθεί ποτέ, ούτε θα αναμειχθούν σε προεκλογικές 

σκοπιμότητες ή παιχνίδια και ασφαλώς έχουν κλείσει τα αυτιά τους στην 

σπερμολογία φημών και υποσχέσεων πλειοδοσίας προς ΜΗ δικαιούχους. 

Επισημαίνουμε, όμως, ότι οι Σύλλογοί μας έχουν  παγίως υποστηρίξει 

συγκεκριμένες θέσεις, με βάση τις θεσπισμένες και ισχύουσες διατάξεις των Νόμων 

και των Καταστατικών, οι οποίες θέσεις, ΟΛΟΙ πλέον γνωρίζουν ότι στηρίζονται και 

σε Αμετάκλητες αποφάσεις των Ελληνικών  Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου 

και του ΣτΕ. 

Προσπαθήσαμε, δε,  εξαντλώντας όλα τα περιθώρια καλής πίστης και συναδελφικής 

αλληλεγγύης, να καταστήσουμε σαφές ότι η αυστηρή προσήλωση όλων των 
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πλευρών, στο Δίκαιο και την Ηθική είναι η ΜΟΝΗ οδός που έχει απομείνει, ώστε να 

λυθεί άμεσα και νόμιμα, το ζήτημα της εκπλήρωσης του ισχύοντος καταστατικού 

σκοπού του ΕΛΕΜ, της χορήγησης, δηλαδή, Εφάπαξ Παροχών μόνο στους 

νόμιμους δικαιούχους του Επικουρικού αυτού Ταμείου. 

 Στα πλαίσια αυτά, οι Σύλλογοί μας, γνωρίζοντας τις δυσβάσταχτες οικονομικές 

ανάγκες που δημιουργεί η διεθνής συγκυρία ειδικότερα μάλιστα για τους σκληρά 

δοκιμαζόμενους, ( για 10 τουλάχιστον χρόνια), Συνταξιούχους, προσδοκούν ότι τα 

υπεύθυνα όργανα του ΤΥΠΑΤΕ, θα προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη λήψη απόφασης 

για τη διανομή σε όλους τους νόμιμους δικαιούχους του όποιου συνολικού ποσού 

μπορεί να εξευρεθεί αζημίως για τον ΕΛΕΜ.  

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια 

του Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ            του Πανελληνίου Συλλόγου Συν/χωνΑΤΕ 

Ο Πρόεδρος   Ο Γ.Γραμματέας   Ο Πρόεδρος  Ο Γ.Γραμματέας 

 

Γ.Μαλαμής  Π.Παρίσσης     Α.Παπαιωάννου               Γ.Φλώρος 

 

 

 

Κοινοποιείται: Δ.Ε. του ΕΛΕΜ 


