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13.12.2022 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

  Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, απευθύνεται  για άλλη μία φορά  στους 

Συναδέλφους και σας πληροφορεί για το θέμα των αποθεματικών του 

ΕΛΕΜ (Ειδικού Λογαριασμού Επικούρισης Μελών)  υπενθυμίζοντας τα 

εξής : 

 Το ξεπούλημα της ΑΤΕ το 2012, δημιούργησε πληθώρα αλλαγών 

και προβλημάτων στα Ταμεία της π. ΑΤΕ, γιατί άλλαξαν πλήρως οι 

συνθήκες που ήταν βασισμένες οι λειτουργίες των Ταμείων αυτών και δεν 

υπήρχε καμία νομοθετική πρόβλεψη ή προηγούμενο νομικό καθεστώς 

για αυτή την αλλαγή. 

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Σύλλογος μας, από την πρώτη 

στιγμή, ήταν υπέρ των συναινετικών λύσεων, για το συμφέρον όλων των 

συνταξιούχων - δικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων και 

ειδικότερα του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ . 

 Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι στις 15.4.2022, μετά από 

πρόσκλησή μας, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας, συνάντηση όλων 

των Φορέων και υπογράφηκε Κοινή Ανακοίνωση, των Συλλόγων 

Συνταξιούχων, του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ. Στη συνέχεια  δυστυχώς, η 

πραγματοποιηθείσα Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που 

ψηφίστηκαν ήταν διαφορετικές από την Κοινή Ανακοίνωση. 

 Στις 14 Σεπτεμβρίου, καλούμε με επιστολή μας, εκ νέου, όλους 

τους Φορείς, σε συνάντηση για εύρεση κοινών αποδεκτών λύσεων. Αυτή η 

προσπάθεια μας δυστυχώς δεν βρήκε καμία ανταπόκριση.  

Συγκεκριμένα άτομα, εκ των υστέρων μας μέμφονται ότι δεν τους 

καλέσαμε. Έτσι λοιπόν, αναρωτιόμαστε, αφού εμείς παραλείψαμε αλλά 

κάποιοι το πληροφορήθηκαν, και πιστεύουν ότι έχουν τη λύση, γιατί δεν 

ήρθαν έστω σε μια τηλεφωνική επαφή μαζί μας; γιατί δεν μιλούν επί 

συγκεκριμένου θέματος, αλλά αρέσκονται να δημιουργούν εντυπώσεις 

και διασπαστικό κλίμα ακόμα και ανάμεσα στους συνταξιούχους; 

 Πρόσφατα, (πριν 10 μέρες) απευθυνθήκαμε εκ νέου στην 

καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, κα Παπαρρηγοπούλου Π., που γνωρίζει 

σε βάθος το θέμα αυτό, της θέσαμε εκ νέου ερωτήματα που προκύπτουν, 
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και ήρθαμε σε επαφή με αναλογιστή, προκειμένου να έχουμε μια πιο 

σφαιρική και τεκμηριωμένη άποψη που θα στηρίξει τις νομικές ενέργειες 

που εκκρεμούν.  

 Ταυτόχρονα με τη προσπάθεια εύρεσης λύσεων, μέσω του 

διαλόγου, αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, για την 

προστασία των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Οι δικαστές καλούνται να 

μελετήσουν τα καταστατικά, τις διαδικασίες και τα δικαιώματα, που 

μπλέκονται μεταξύ τους, και στην πραγματικότητα αποφασίζουν να 

«νίψουν τας χείρας τους» και αποφασίζουν βάση τυπικών θεμάτων και 

όχι ουσίας. 

Συνεπώς, η πραγματικότητα είναι πως όσο περνά ο χρόνος, τόσο η 

κατάσταση είναι σε βάρος των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Τα 

περιουσιακά στοιχεία μειώνονται και ξοδεύονται αλόγιστα, παγιώνεται 

μια κατάσταση και το ρήγμα βαθαίνει. 

 Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα, παρουσιάζονται διασπαστικές 

φωνές ακόμα και ανάμεσα στους συνταξιούχους. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Σας καλούμε, να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε επί 

πραγματικών στοιχείων και γεγονότων και παρακαλούμε να μη 

δημιουργείτε εντυπώσεις στο διαδίκτυο. 

 Τα συμφέροντα, είναι κοινά και ο Σύλλογος, δεν είναι δυνατό να 

ενεργεί κατά των μελών του, γιατί  όλοι είμαστε μέλη και όχι μια 

ξεχωριστή ομάδα. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γ. ΜΑΛΑΜΗΣ 
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