
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 
 

2.2.2023 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 

Οι Σύλλογοί μας επανέρχονται στο θέμα του ΤΥΠΑΤΕ και της 
εμμονής της Διοίκησης του, να αξιώνει την υπογραφή  απαράδεκτων 

και σε βάρος τους δηλώσεων, από τους δικαιούχους της παροχής των 

760 ευρώ (καθαρών) προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι παράνομες 
πληρωμές σε μη δικαιούχους.  

  

Οι Σύλλογοί μας κωδικοποιούν τις θέσεις τους ως ακολούθως: 
  

 α) Επαναλαμβάνουμε ότι η θέση μας παραμένει αμετάβλητη τόσο ως 

προς τον χαρακτήρα της «παροχής» όσο και ως προς την ανάγκη 

περιφρούρησης της αξιοπρέπειας ΟΛΩΝ. 
 

Σημειώνουμε, με ικανοποίηση, ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων 

αρνείται να υποβάλει αίτηση, όπως οι Σύλλογοί μας είχαν προτρέψει, 
συμβάλλοντας με την άρνησή τους στην περιφρούρηση της περιουσίας 

του ΕΛΕΜ και των δικαιωμάτων τους.  

 
β) Καλούμε όλους όσους, για προσωπικούς λόγους, έχουν υποβάλει 

αίτηση, και δεν την έχουν ανακαλέσει, όπως προτείναμε, να στείλουν 

προς το ΤΥΠΑΤΕ είτε ενυπόγραφη δήλωση, είτε e-mail με το ακόλουθο 
περιεχόμενο:  

  

 «Σας έχω υποβάλει αίτηση για την λήψη του μεικτού ποσού των 1000 ευρώ από τα 

αποθεματικά του ΕΛΕΜ. Είναι αυτονόητο ότι η υποβολή της αίτησης και η 

είσπραξη του ποσού αυτού δεν σημαίνει και παραίτηση από τα δικαιώματά μου ως 

προς τα οποία επιφυλάσσομαι».  
  

γ) Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση, τους καλούμε να προχωρήσουμε σε 

ομαδικές αγωγές, ζητώντας την ακύρωση των απαράδεκτων όρων των 
αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης επιβάρυνσής μας 

με 60 ευρώ.  Ζητάμε επίσης, να υποχρεωθεί το Ταμείο να καταβάλλει τα 

2.000 ευρώ, όπως αποφάσισε η Γ.Συνέλευση της 19.5.2022, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.  

 

Όλες οι δηλώσεις που θα αποσταλούν στο ΤΥΠΑΤΕ, παρακαλούμε 
να κοινοποιηθούν και στο ένα από τα δύο mail (silsinate@hotmail.com 

ή info@pasysyate.gr) των Συλλόγων. 

  

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό αφ’ ενός περιφρουρείται το 
περιουσιακό δικαίωμα ενός εκάστου δικαιούχου ασφαλισμένου στον 

ΕΛΕΜ και αφ’ ετέρου περιφρουρείται εν γένει η δικαστική διαδικασία 

που είναι σε εκκρεμότητα ή πρόκειται να ασκηθεί προσεχώς.  
 

mailto:silsinate@hotmail.com
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Με την παρούσα ανακοίνωση οι Σύλλογοί μας επιβεβαιώνουν την 

σταθερή θέση και θέλησή τους να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των 

δικαιούχων παροχών από τον ΕΛΕΜ και θα πρέπει να είναι βέβαιοι, όσοι 
ασελγούν σε βάρος των δημιουργών της περιουσίας  αυτής,  ότι αργά ή 

γρήγορά θα κληθούν να δώσουν λόγο των ενεργειών τους.   
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