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ΕΞΩΔΙΚΟ  ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΥΠΑΤΕ 

ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗΔΗΛΩΣΗ –ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Του/ης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . ., Συνταξιούχου πρώην 

υπαλλήλουτης Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος [ΑΤΕ], με Α.Μ. . . . . . ., κατοίκου  . . . 

. . . . . . . . . , οδός . . . . . . . . . . .,  αριθ. . . ,κιν.: 69 . . . . . . . . . και mail: . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

ΠΡΟΣ 

1. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [Δ.Σ.] του Ταμείου 

Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ [ΤΥΠΑΤΕ], κατοίκων, ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, 

Αθηνών, οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, αριθ. 43Α . 

2. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής [Δ.Ε.] του Ειδικού 

Λογαριασμού Επικούρησης Μελών [ΕΛΕΜ], κατοίκων, ως εκ της ιδιότητάς 

τους αυτής,  Αθηνών, οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, αριθ. 43Α. 

---------- * ---------- 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαι Συνταξιούχος υπάλληλος της πρώην ΑΤΕ, [ήτοι 

έκτακτο μέλος του ΤΥΠΑΤΕ], και ασφαλισμένος/η, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού μου βίου στον ΕΛΕΜ, [μέχρις ότου ο Νόμος 3522/2006 όρισε 

διαφορετικά], συμβάλλοντας, δια των εισφορών μου, από κοινού με τους λοιπούς 

ασφαλισμένους στο Ταμείο αυτό, στο σχηματισμό της περιουσίας του, στην 

οποίαδεν εισφέρθηκαν κοινωνικοί πόροι. 

Γνωρίζετε, περαιτέρω, ότι στις 19.5.2022, έλαβε χώρα έκτακτη Γενική Συνέλευση 

[Γ.Σ.] των μελών του ΤΥΠΑΤΕ, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση, από τα 

αποθεματικά του ΕΛΕΜ, ενός εκτάκτου Οικονομικού Βοηθήματος εκ ποσού 

1.000,00 Ευρώ, για το 2022, καιάλλων 1.000,00 Ευρώ, για το 2023. Το Βοήθημα 

αυτό αποφασίστηκε να χορηγηθεί σ’ όλα τα έκτακτα και τακτικά μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, 

μεταξύ των οποίων, όμως, συμπεριλαμβάνονται και τρίτα προς τον ΕΛΕΜ άτομα, τα 

οποία ουδέποτε ασφαλίστηκαν,ουδένεισέφερανστο Ταμείο αυτό και, συνεπώς, 

ουδένδικαίωμα έχουν επί της περιουσίας του. 

Γνωρίζετε, επίσης, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος Κανονισμού του 

ΕΛΕΜ, η ως άνω Γ.Σ. και μόνον αυτή έχει την αποκλειστικήαρμοδιότητα να εγκρίνει 

όρους και προϋποθέσεις, για τη χορήγηση κάθε Οικονομικού Βοηθήματος, το 

οποίο, [κατά το ίδιο αυτό άρθρο], αποτελεί προκαταβολή έναντι της δικαιούμενης, 

αλλά, εξ υπαιτιότητάς σας, μη εισέτι προσδιορισμένης αναλογιστικά Εφάπαξ 
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Παροχής. Όπως ευθέως προκύπτει από τα αντίστοιχα Πρακτικά, η έκτακτη αυτή Γ.Σ. 

ουδένα όρο και ουδεμία προϋπόθεση έθεσε, για τη χορήγηση του Βοηθήματος 

αυτού. 

Εν συνεχεία, όμως, σεμεταγενέστερο χρόνο, εσείς, ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. 

του ΤΥΠΑΤΕ, χωρίς να έχετε την προς τούτο αρμοδιότητα, κατά τη σύνταξη των 

προς υποβολή από τους δικαιούχους Αιτήσεων-Δηλώσεων, θέσατεόψιμα, προς 

υπογραφή, και μία σειρά από όρους και προϋποθέσεις, υποχρεώνοντας εμένα και 

κάθε Συνταξιούχο να δηλώσουμε ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα, 

προκειμένου να λάβουμε το συγκεκριμένο, χωρίςόμως όρους και προϋποθέσεις, 

[κατά την ως άνω έκτακτη Γ.Σ.],  ως άνω Οικονομικό Βοήθημα. 

Στην εν λόγω δήλωση έχετε συμπεριλάβει αυθαίρετα και χωρίς καμία προς τούτο 

εξουσιοδότηση, όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι λίαν επιεικώς 

απαράδεκτοι, καταχρηστικοί και οι οποίοι παραβιάζουν κατάφωρα τόσο τις 

καταστατικές διατάξεις του ΤΥΠΑΤΕ ( άρθρο 3) όσο και εκείνες των άρθρων 8, 10, 11 

και 12 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, αλλά και αντιβαίνουν ευθέως στις διατάξεις των 

άρθρων 34 και 37 του Β.Δ. 15/20.5.1920, οι οποίες, μεταξύ άλλων, διέπουν τη 

λειτουργία του ΕΛΕΜ. Αγνοείτε,επίσης, επιδεικτικά τη σχετική Νομολογία της 

Ολομέλειας τόσο του ΣτΕ (Απόφαση 2199/2010), όσο και του Αρείου Πάγου 

(Απόφαση 25/2008) καθώς και την adhocαμετάκλητη ήδη Απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αριθμό 248/2014. Τέλος, δια του περιεχομένου της 

Αίτησης-Δήλωσης, την οποία μας καλείτε να συμπληρώσουμε και να υπογράψουμε, 

παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις, όπως είναι εκείνες του άρθρου 20, περί 

της παροχής έννομης προστασίας, αλλά και υπερνομοθετικού δικαίου διατάξεις και 

δη του άρθρου πρώτου του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, περί του σεβασμού της περιουσίας σε 

γεγενημένα και θεμελιωμένα ασφαλιστικά  δικαιώματα. 

Δια της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης, μας καλείτε ουσιαστικά να απεμπολήσουμε 

κυρίαρχα και ζωτικής σημασίας για εμάς ασφαλιστικά δικαιώματα και να 

αποδεχθούμε με τρόπο μη σύννομο, αλλά και συνάμα εκβιαστικό, ότι 

αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, νόμιμες, δίκαιες και σύμφωνες με το Καταστατικό του 

ΤΥΠΑΤΕ και τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ την απόφαση της ως άνω έκτακτης Γ.Σ. και των 

δύο  μεταγενέστερων, αυθαίρετων, παράνομων και αντικαταστατικώναποφάσεων 

του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ. Μας καλείτε, δηλαδή, να αποδεχθούμε ότι οι 1.686 πρώην 

υπάλληλοι της ΑΤΕ, οι  οποίοι προσλήφθηκαν στην Τράπεζα μετά την 1.1.2005 και 

οι οποίοι, σύμφωνα με το Νόμο 3371/2005,ουδέποτεασφαλίστηκαν στον ΕΛΕΜ και 

ουδέποτε κατέβαλαν εισφορές στο Ταμείο αυτό, θα λάβουν νομίμως τις 2.000,00 

Ευρώ, ποσό, όμως, που σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ δεν το 

δικαιούνται! Ζητείτε επίσης από εμάς να παραιτηθούμε από κάθε δικαίωμα και 

ένδικη ενέργεια ή μέσο προσβολής του κύρους και της ισχύος της απόφασης της 

έκτακτης Γ.Σ. της 19.5.2022, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήδη εκκρεμούν προς 
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συζήτηση Αγωγές κατά του ΤΥΠΑΤΕ, μία τουλάχιστον ενώπιον του Πρωτοδικείου 

Αθηνών και μία ακόμη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. 

Ο στόχος σας είναι προφανής και δεν είναι άλλος από το να νομιμοποιήσουμε 

defacto, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, αντίστοιχες καταβολές σε 

μηασφαλισμένους στον ΕΛΕΜ, εκβιάζοντάς μας να φαλκιδεύσουμε, με τον τρόπο 

αυτό, τα αναφαίρετα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, τα οποία, κατά την υπ’ αριθ. 

2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, απορρέουν,για τους ήδη 

Συνταξιούχους και τους μη εισέτι συνταξιοδοτηθέντες πρώην ασφαλισμένους του 

ΕΛΕΜ, από τη σχηματισθείσα περιουσία του, το μέγεθος της οποίας είναι 

αποτέλεσμα των εισφορών των ασφαλισμένων αυτώνκαι των χάριν αυτών 

πρόσθετων, [«μετά την απασχόληση»], παροχών της ΑΤΕ προς τον ΕΛΕΜ, κατ’ 

άρθρα 69 και 127 του Οργανισμού της. 

Σας υπενθυμίζουμε ένα γενικώς παραδεκτό κανόνα, τον οποίο ηθελημένα και 

συστηματικά αγνοείτε, προς εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών από εκείνους που 

ορίζονται τόσο στο Β.Δ. 15/20.5.1920, όσο και στον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, ότι, 

δηλαδή, κάθε ασφαλισμένος και μόνον αυτός, σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Φορέα, 

[όπως είναι  ο ΕΛΕΜ], εφόσον έχει καταβάλει κανονικά  τις εισφορές του προς το 

Φορέα αυτό, [όπως συνέβαινε με τους εργαζόμενους στην ΑΤΕ που είχαν 

προσληφθεί μέχρι την 31.12.2004], έχει αναφαίρετο και αναπόσβεστο περιουσιακό 

δικαίωμα επί των ασφαλιστικών παροχών του αντίστοιχου Φορέα. 

Με τα δεδομένα αυτά, σας δηλώνω ότι αρνούμαι να γίνω συμμέτοχος στην 

παράνομη διάθεση μέρους των αποθεματικών του ΕΛΕΜ.Αρνούμαι, επίσης, καθ’ 

ολοκληρία τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Αίτηση-Δήλωση 

για τα έκτακτα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, ως εξόχως παρανόμους, αντικαταστατικούς και 

ερχόμενους σε ευθεία αντίθεση τόσο με τη νομολογία του ΣτΕ (2199/2010 Ολ.), 

αναφορικά με το χαρακτήρα της συνέχισης της λειτουργίας των Ταμείων 

Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και, 

συνακόλουθα, για τη φύση και τους δικαιούχους της ασφαλιστικής παροχής που τα 

Ταμεία αυτά δύνανται να παράσχουν, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία τους, 

όσοκαι με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία έχει κρίνει ότι δεν 

νοείταιπαραίτηση από δικαίωμα, το οποίο πηγάζει από κοινωνικοασφαλιστικές 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους,διαμαρτύρομαιεντονότατα για την ως άνω 

απαράδεκτη και εκβιαστική συμπεριφορά σας και σαςκαλώ, όπως, εντός δέκα (10) 

ημερών από τη λήψη της παρούσας,απαλείψετε από τη σχετική για τους 

Συνταξιούχους Αίτηση-Δήλωση κάθε όρο και προϋπόθεση που άγει σε παραβίαση 

των ανωτέρω, ΑΛΛΩΣ, σας δηλώνω ότι θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη, για την 

κατοχύρωση των νόμιμων δικαιωμάτων μου, τα οποία απορρέουν από την ιδιότητά 

μου ως πρώην ασφαλισμένου στον ΕΛΕΜ, τα οποία έχω θεμελιώσει, με τις 
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ολοσχερώς καταβληθείσες, [κατ’ άρθρο 12 του Κανονισμού του], εισφορές μου 

προς αυτόν. 

Ειδικότερα δε ρητάεπιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου, το οποίο απορρέει 

από τις εκκρεμείς τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό Αγωγές, με αιτήματα 

την προάσπιση της περιουσίας του ΕΛΕΜ από την ανάλωσή της για αλλότριους 

προς το Νόμο και τον Κανονισμό της σκοπούς, τη διενέργεια νόμιμης και σωστής 

Αναλογιστικής Μελέτης, για τον ακριβή προσδιορισμό των περιουσιακών 

δικαιωμάτων των διαχρονικά ασφαλισμένων στον ΕΛΕΜ,και τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων των ασφαλισμένων αυτών. 

Η παρούσα υποβάλλεται στο ΤΥΠΑΤΕ, γιατον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και τον 

Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ,  στους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και 

για τις νόμιμες συνέπειες. 

[Τόπος, Ημερομηνία]                                                                                                                               

Ο/Η Εξωδίκως Δηλών/ούσα                                                                                               
[Υπογραφή]                                                                                                                                                                        

[Όνομα Επώνυμο] 

 

 


