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Αθήνα, 29.12.2022 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

 

Με αφορμή την τελευταία Νο 11/2022 ανακοίνωση του Δ.Σ του 

ΤΥΠΑΤΕ, την αδίστακτη ψευδολογία που περιέχει και την ολοφάνερη 
προσπάθεια κοροϊδίας προς όλους τους συναδέλφους (συνταξιούχους 

και εν ενεργεία)  που την χαρακτηρίζει, είμαστε υποχρεωμένοι να 

μιλήσουμε προς όλους «έξω από τα δόντια» και αυτό κάνουμε με την 
παρούσα κοινή ανακοίνωσή μας: 

 Ι. Όλοι γνωρίζετε ότι οι περιουσίες που είχαν δημιουργηθεί στον 
χώρο της ΑΤΕ  μέχρι τον Ιούλιο 2012(στο Ταμείο Προνοίας) και μέχρι 

το 2005 (στον ΕΛΕΜ) δημιουργήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από τις 

εισφορές των ασφαλισμένων μελών τους, η συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων σήμερα είναι συνταξιούχοι. Γνωρίζετε, επίσης, ότι: 

α) η νομική μορφή των δύο ανωτέρω φορέων, του εφάπαξ και της 

επικουρικής ασφάλισης, είναι αυτή του Σωματείου του Αστικού 
Κώδικα, ο οποίος ρητά απαγορεύει (άρθρο 103) την διανομή της 
περιουσίας στα μέλη του,  

β) ότι ο ΕΛΕΜ είναι ενταγμένος ως κλάδος του ΤΥΠΑΤΕ, μη έχοντας 
αυτοτελή νομική προσωπικότητα,  

 γ) ότι κλάδος υγείας του ΤΥΠΑΤΕ είναι από μακρού χρόνου  

κατάχρεως και έχει απομυζήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια 
ευρώ από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, και  

δ) ότι για περισσότερα από 10 χρόνια η διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ  και κατ’ 

επέκταση του ΕΛΕΜ ασκείται από τους υπαλλήλους της τράπεζας 

Πειραιώς που ουσιαστικά δεν έχουν εισφέρει στην δημιουργία της 
περιουσίας του ΕΛΕΜ. 

 ΙΙ. Ως προς το Ταμείο Πρόνοιας, εκεί εφευρέθηκε το «τέχνασμα 
του αναπνευστήρα», δηλαδή το Ταμείο διατηρεί  την νομική 

προσωπικότητα με την μέθοδο της μη εξόφλησης του 1/100 του 
εφάπαξ ορισμένων συνταξιούχων. 

ΙΙΙ. Οι νόμοι για την ενοποίηση των ταμείων δεν προέβλεπαν 

πρακτικές λύσεις για την, μετά την ενοποίηση των επικουρικών 
ταμείων, τύχη των περιουσιών των σωματείων αυτών, παρ’ ότι οι 

επικουρικές συντάξεις μεταβιβάσθηκαν στο ΕΤΑΤ αρχικά και εν 

συνεχεία στο ΕΤΕΑΕΠ. Με αφορμή προσφυγή στο ΣτΕ εξεδόθη η 
2199/2010 απόφαση της Ολομέλειας, η οποία, κατά την άποψη όλων 
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των ειδικών, οριοθέτησε  δεσμευτικά το ζήτημα της χρήσης της 
περιουσίας αυτής. Με απλά λόγια το ΣτΕ είπε ότι οι περιουσίες αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετη   συμπληρωματική – 
επικούρηση των ασφαλισμένων των ταμείων και μόνο. 

ΙV. Είναι πάγια αρχή του ασφαλιστικού δικαίου ότι κανένας δεν 

δικαιούται ασφαλιστικής παροχής (υγείας – σύνταξης, κύριας ή 

επικουρικής) αν δεν είναι ασφαλισμένος στο οικείο ταμείο. Και για να 
είναι κάποιος ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει καταβάλει ασφαλιστικές 

εισφορές. Ο βασικός αυτός κανόνας, δυστυχώς, δεν εφαρμόζεται από 

τους διοικούντες το ΤΥΠΑΤΕ, οι οποίοι από το 2012 και μέχρι σήμερα 
κυριολεκτικά λεηλατούν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ. Αρχικά 

εξόφλησαν τις υποχρεώσεις του κλάδου υγείας (30 εκατ. Ευρώ) με 

χρήματα του ΕΛΕΜ, εν συνεχεία πλήρωσαν τις αποζημιώσεις του 
προσωπικού με χρήματα του ΕΛΕΜ και επί 10ετία και πλέον 

διατηρούν ένα αριθμό εργαζομένων που ουσιαστικά το μόνο που 
κάνουν είναι να πληρώνονται από τον ΕΛΕΜ. 

V. Το 2016 οι ευεργέτες – διοικούντες το ΤΥΠΑΤΕ κατέβαλαν 

κάποια ποσά στα τακτικά και έκτακτα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, χωρίς κανένα 
κανόνα και χωρίς καμία αναλογιστική μελέτη, ενώ (από το παράθυρο) 

ονομάτισαν ως δικαιούχους και όσους είχαν προσληφθεί στην ΑΤΕ  

μετά την 1-1-2005 και οι οποίοι ούτε ασφαλισμένοι του ΕΛΕΜ 

υπήρξαν, ούτε κατέβαλαν έστω και ένα ευρώ ως εισφορά. Αυτοί, όμως, 
ψηφίζουν την διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ και η διοίκηση,  ευγνωμονούσα 

και ταυτοχρόνως παρανομούσα, τους κατέβαλε το… αντίτιμο της 

ψήφου των. Αν αυτό δεν είναι συναλλαγή, τότε οι λέξεις έχουν χάσει τη 
σημασία τους.  

VI. Τώρα τελευταία θυμήθηκαν οι διοικούντες το ΤΥΠΑΤΕ ότι 
κάτι πρέπει να κάνουν που να δικαιολογεί την παρουσία τους στην 

διοίκηση του Σωματείου και σκέφθηκαν τον….COVID και τις συνέπειές 

του και υπό το πρόσχημα αυτό, έρχονται να ελεήσουν τους…… 
φτωχούς με το φιλοδώρημα των 1000 ευρώ. Χωρίς ντροπή, χωρίς 

στοιχειώδη σεβασμό σε αυτούς που δημιούργησαν την περιουσία που 

λεηλατούν, υπόσχονται τώρα μετά από 10 χρόνια, ότι θα συντάξουν και 

αναλογιστική μελέτη !!! με δίκαιο τρόπο!!! Όχι. Όχι δεν ζητούν να τους 
φιλήσουν το χέρι για την … αγαθοεργία τους, αυτό το υπονοούν. 

VII. Και με την ευκαιρία,  και για να έχει δράκο το παραμύθι 
τους, κολλάνε και μία υπόσχεση για την αναβίωση του Ταμείου Υγείας! 

Τόσα ψέματα, τόση υποκρισία, δεν θυμάστε, κύριοι του ΤΥΠΑΤΕ, ότι το 

ίδιο Δ.Σ έχει αποφασίσει ήδη από το 2013 ότι υφίσταται πραγματική 
αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας από το Ταμείο!!! Δεν υπάρχει 

ίχνος ντροπής!!!Έτσι, να έχουν τα παιδιά να παίζουν, να ροκανίζουν τα 

όποια χρήματα του ΕΛΕΜ και ποιος ζει, ποιος πεθαίνει για να θυμάται 
τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες των όψιμων υπερασπιστών του 

ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ. Στις αιτήσεις που ζητούνται να υπογραφούν 

από τους.... υπηκόους, που μόλις αναρτήθηκαν από το ΤΥΠΑΤΕ, είναι 
ευδιάκριτος ο φόβος για τα μελλούμενα σε βάρος των μελών του Δ.Σ. 
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και της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ. Για τον λόγο αυτό γίνεται εμφανής η 
προσπάθεια να εξορκίσουν το κακό, καλώντας τους αιτούντες να 

δηλώσουν ότι σέβονται και αναγνωρίζουν ως νόμιμες τις διάφορες 

μεθοδεύσεις τους. Τους καλούν, επίσης, να αναγνωρίσουν το 
περιεχόμενο αποφάσεων του Δ.Σ. που ουδείς γνωρίζει. Νομίζουν, οι 

διοικούντες το ΤΥΠΑΤΕ, ότι με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουν την 

αναζήτηση των διαφαινόμενων ευθυνών τους. Θυμίζουν εκείνους που 

ονομάζουν το κρέας – ψάρι για να μην αμαρτήσουν. Τους θυμίζουμε το 
νομικό αξίωμα ότι ο ένοχος ξέρει τόσο λίγο να κρυφτεί που ο φόβος ότι 

θα αποκαλυφθεί τον κάνει να προδίνεται. Το περιεχόμενο των αιτήσεων 

που ζητείται να υπογραφεί για τη λήψη των 1.000 ευρώ είναι η 
απόδειξη του παρανόμου των ενεργειών τους.  

VIII. Οι Σύλλογοί μας δεν πρόκειται να συναινέσουν στις 
εκτρωματικές πρακτικές που ακολουθεί το Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ. 

Ντρεπόμαστε που οι εναπομείναντες πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ  

ασελγούν σε βάρος των δημιουργών της περιουσίας που διαχειρίζονται. 
Ξέρουμε ότι όλοι οι  συνταξιούχοι έχουν μεγάλες ανάγκες και κανένα 

ποσό δεν τους περισσεύει. Αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να 

αποδέχονται την προσβολή των επιγόνων τους, που συνοψίζεται στο 
πνεύμα της Γενικής Συνέλευσης της 19-5-2022 ότι «οι εισφορές και 

τα αποθεματικά είναι δικά σας αλλά εμείς  θα διεκδικήσουμε 

και θα πάρουμε αυτό το οποίο απαιτούμε». Αυτό είναι το πνεύμα 
των Ταλιμπάν που μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους. 

ΙΧ. Η εγωιστική αντίληψη που διατρέχει την όλη μέχρι τώρα 

συμπεριφορά των διοικούντων το ΤΥΠΑΤΕ δεν θα μακροημερεύσει, 
κατά την άποψή μας. Θα πολεμήσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα για το 

πιο δίκαιο πράγμα που υπάρχει, για την εφαρμογή του Νόμου, για την 

εφαρμογή των καταστατικών προβλέψεων και των δικαστικών 
αποφάσεων. Και υπενθυμίζουμε στους διοικούντες το ΤΥΠΑΤΕ ότι 

πρέπει να εύχονται να μην έχουν την τύχη των εκπροσώπων άλλου 

φορέα που συμπεριφέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο και τώρα ανεβαίνουν 
τα σκαλοπάτια του Ναού  της Δικαιοσύνης, όχι ως τιμητές, όπως 
διατυμπάνιζαν, αλλά ως κατηγορούμενοι. Και ο νοών νοήτω !!! 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ. ΜΑΛΑΜΗΣ   Π.  ΠΑΡΙΣΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

             Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ       Ν. ΔΗΜΟΥ 


