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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1/2016 

 

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΥΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡ.51 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

 Στις 7.1.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ με 

εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων του ΤΥΠΑΤΕ, του ΣΕΤΑΠ και των 

Συλλόγων Συνταξιούχων για ενημέρωση και κατάθεση – ανταλλαγή απόψεων 

για το επίμαχο ζήτημα της κατατεθείσας πρότασης που αφορά τον ΕΛΕΜ  

 Στις 8.1.2016 δόθηκε εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο στους νομικούς για 

την σύνταξη επιστημονικού υπομνήματος με τα νομικά επιχειρήματα – 

ισχυρισμούς προς αντίκρουση της νομιμότητας και συνταγματικότητας της ως 

άνω πρότασης.  

 Στις 11.01.2016 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών 

Συμβουλίων ΤΥΠΑΤΕ και ΣΕΤΑΠ όπου λήφθηκαν αποφάσεις για την 

συνδικαλιστική και νομική αντίδραση μας κατά της κατατεθειμένης προτάσεως 

της κυβέρνησης.  

 Στις 14.01.2016 έγινε συγκέντρωση – παράσταση κάτω από το Υπουργείο 

Εργασίας. Εκπρόσωποι του ΣΕΤΑΠ κατόπιν πιέσεων είχαν μία σύντομη 

συνάντηση με τον υφυπουργό κ. Πετρόπουλο. 

 Το απόγευμα της ίδιας ημέρα πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση 

εκπροσώπων των ΔΣ του ΣΕΤΑΠ και του ΤΥΠΑΤΕ στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ για 

ανταλλαγή απόψεων και διευκρινίσεις νομικών ζητημάτων από τους νομικούς.   

 Στις 15.01.2016 επικοινώνησε με την γραμματεία του ΔΣ από την 

κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος των ΑΝΕΛ η κ. Μαργαρίτα Κυβετού, 
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δικηγόρος - νομική σύμβουλος του κ. Παπαχριστόπουλου (κοινοβουλευτικού 

εκπροσώπου κι υπευθύνου για θέματα κοινωνικής ασφάλισης) για ενημέρωση 

σχετικά με το θέμα της πρότασης που αφορά τον ΕΛΕΜ 

 Επίσης στις 15.01.2016 λάβαμε άδεια για επίδοση κι ετοιμάσαμε εντολές για 

επίδοση προς : 1) κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο (Υπουργό), 2) Θεανώ Φωτίου (Αν. 

Υπουργό) 3) Αναστάσιο Πετρόπουλο (Υφυπουργό) και 4) Ανδρέα Νεφελούδη, 

Δημήτριο Καρελλα και Νικόλαο Φράγκο (Γ. Γραμματείς). Το μεσημέρι 

ενημερωθήκαμε από τον εντολοδόχο δικαστικό επιμελητή ότι έγιναν οι ως άνω 

επιδόσεις.  

 Το απόγευμα της ιδίας ημέρας (15.01.2016)  έγινε επίσκεψη στη Βουλή και 

υποβάλλαμε στα πολιτικά κόμματα και πιο συγκεκριμένα στους 

κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και στους υπευθύνους για τα 

κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων (πλην της 

Χρυσής Αυγής) το υπόμνημα. Η κατάθεση έγινε στις γραμματείες των 

κοινοβουλευτικών ομάδων, όπου λάβαμε σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

 Στις 18.01.2016 κοινοποιήθηκε το υπόμνημα με τις νομικές μας θέσεις στην 

Προεδρία και Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στους Υπουργούς Οικονομίας και 

Οικονομικών και στους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών 

κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής 

 Μεταφράστηκε στην αγγλική προκειμένου να κοινοποιηθεί σε αρμόδιους 

φορείς το υπόμνημα με τις νομικές μας θέσεις  

 Στις 18.01.2016 έγινε επικοινωνία από την γραμματεία του ΔΣ με όλες τις 

κοινοβουλευτικές ομάδες που είχαν λάβει το υπόμνημα και δόθηκαν τα 

στοιχεία επικοινωνίας με την νομική υπηρεσία για διευκρινήσεις επί του 

υπομνήματος αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας κάποιος 

εκπρόσωπος 

 Στις 20.01.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους και τους 

δικηγόρους της ΟΤΟΕ και του ΣΕΤΑΠ στα γραφεία της ΟΤΟΕ. Έγινε ανταλλαγή 

απόψεων κυρίως για το κομμάτι της νομικής αντίκρουσης, στο οποίο 

συμφωνήσαμε ότι βάση θα αποτελέσει το υπόμνημα που είχαμε συντάξει. 

Επίσης καθορίστηκαν οι περαιτέρω εξωδικαστικές ενέργειες. Ο κ. 
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Φιλιππόπουλος, δικηγόρος της ΟΤΟΕ ανέλαβε να μεσολαβήσει για να ορισθεί 

συνάντηση στο Υπουργείο με τον αρμόδιο υπουργό ή τουλάχιστον με την νομική 

σύμβουλο κ. Βρακά και να μας ενημερώσει σχετικά.  

 Στις 28.01.2016 η νομική σύμβουλος του κ. Παπαχριστόπουλου  (εκπροσώπου 

των ΑΝΕΛ) μας ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί κάποιες νομικές διευκρινήσεις για 

το υπόμνημα που είχαμε καταθέσει και είχε ήδη επεξεργαστεί η ίδια μαζί με τον 

κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, σε συνάντηση την επομένη (29.01.2016) στα 

γραφεία της Κ.Ο στην Βουλή. 

 Στις 29.01.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Παπαχριστόπουλο για 

να διευκρινισθούν  κάποια ερωτήματα νομικού περιεχομένου σχετικά με το 

υπόμνημα που είχαμε καταθέσει.  

 Στις 3.2.2016 έγινε συνάντηση των νομικών του ΤΥΠΑΤΕ, της ΟΤΟΕ και του 

ΣΕΤΑΠ με τον υφυπουργό κ. Αν. Πετρόπουλο και την νομική σύμβουλο του 

Υπουργείου κ. Στ. Βρακά. 

 Επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γ. Βίκας (με συνυπογράφοντες τους κ.κ. Γρ. 

Σαμπάνη και Αλ. Στάμου) απέστειλε στον Υπουργό κ. Κατρούγκαλο και τον 

υφυπουργό κ. Πετρόπουλο εξώδικο με το οποίο τους ζητείται έγγραφη 

ενημέρωση για όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ΕΛΕΜ κι έχουν αποσταλεί 

στους «θεσμούς» σχετικά με την υπό κρίση πρόταση.  

 

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΑΣ        ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

 


