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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο  4  / 2022 
 

 
 Σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ : 112/3.5.2022 που αφορά τη 

σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 19η Μαΐου 2022 και σύμφωνα 

με την με αρ. πρακτικού Νο 3 / 29.4.2022 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. διευκρινίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΑ 

τα τακτικά μέλη του Ταμείου τα οποία είναι: 

Α. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ και ήδη εργαζόμενοι στην 

Πειραιώς, & 

Β. Οι αποχωρήσαντες από την υπηρεσία με κατοχύρωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου κατά την αποχώρησή 

τους χρόνου ασφάλισης (και τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας στην Α.Τ.Ε. και 

Τράπεζα Πειραιώς), χωρίς όμως δικαίωμα λήψης σύνταξης, λόγω μη 

συμπλήρωσης ορίου ηλικίας έως την ημερομηνία σύγκλισης της  Συνέλευσης, 

ήτοι 19η Μαΐου 2022 (άρθρο 5 του Καταστατικού αναλογικά εφαρμοζόμενο), 

οι οποίοι δεν εργάζονται αλλού. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ : 

 Ειδικά για την κατηγορία Β (αποχωρήσαντες από την υπηρεσία με 

θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης με συνολική υπηρεσία 

τουλάχιστον 15 έτη, αλλά χωρίς δικαίωμα λήψης σύνταξης έως την 

ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης), οι συνάδελφοι που πληρούν τις ως 

άνω προϋποθέσεις θα πρέπει, προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λάβουν 

μέρος στην Έκτακτη Γ.Σ., να το γνωστοποιήσουν στο Ταμείο, αποστέλλοντας, 
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έως 17/5/2022, στις υπηρεσίες του (Τηλ. Πληροφοριών : 210.8898457, Fax: 

210.8212878, email: lallad@typate.gr): 

1. Βεβαίωση του εργοδότη ή υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση τους του ν. 

1599/1986 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της 

πλατφόρμας gov.gr) για το συνολικό χρόνο υπηρεσίας ή την καταγγελία της 

εργασιακής τους σύμβασης από  την οποία να προκύπτει ο συνολικός 

χρόνος υπηρεσίας.  

2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της πλατφόρμας gov.gr) ότι  πληρούν τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις και παράλληλα ότι δεν εργάζονται αλλού (έντυπο 

δήλωσης υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.). 

3. Γνωστοποίηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) στο οποίο θα αποσταλεί 

το link για την σύνδεσή σας με την πλατφόρμα συμμετοχής στην Γενική 

Συνέλευση. 

Η βεβαίωση (Νο 1) δεν απαιτείται για όσους συναδέλφους την έχουν ήδη 

προσκομίσει. Η υπεύθυνη δήλωση (Νο2 ) αφορά όλους τους συναδέλφους 

αυτής της κατηγορίας και θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου κατά τα ανωτέρω. 

 

Για το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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