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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο11/ 2017 

 
 

Προς συναδέλφους Συνταξιούχους 
 
 Συνάδελφοι, 

 
 Όπως σας είναι γνωστό, μετά την υπαγωγή και των συναδέλφων 

συνταξιούχων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΥΥ (Ιούλιος του 2013) σταμάτησε η 

υποχρεωτική ενημέρωση των υπηρεσιών  του Ταμείου από τους αρμόδιους φορείς 

για την συνταξιοδότηση των συναδέλφων, με αποτέλεσμα η ενημέρωση των 

αντίστοιχων μητρώων (εν ενεργεία αλλά κυρίως συνταξιούχων) να είναι 

αποσπασματική και ελλιπής, αφού πλέον γίνεται αποκλειστικά και μόνον με 

πρωτοβουλία των μελών μας, το δε Ταμείο ουδεμία δυνατότητα έχει (λόγω και της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων) να λάβει από τους φορείς απονομής 

συντάξεων πληροφόρηση για την συνταξιοδότηση των μελών του μετά την 

27η.7.2012 και σε κάθε περίπτωση μετά τον Ιούλιο του 2013. Σημειώνουμε ότι η 

ενημέρωση του μητρώου των εν ενεργεία γίνεται μέσω του ΣΕΤΑΠ. 

 Περαιτέρω, ενόψει της συγκληθείσας Εκλογοαπολογιστικής Γενικής 

Συνέλευσης της 9ης Σεπτεμβρίου 2017 (επαναληπτική σε περίπτωση μη απαρτίας 

στις 16.09.2017) η οποία θα προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των 

Οργάνων Διοίκησης του Ταμείου ορίζοντας ταυτοχρόνως και την ημερομηνία 

διεξαγωγής των εκλογών, καθίσταται απαραίτητη η πλήρης, ενδελεχής και ακριβής 

ενημέρωση όλων των μητρώων (τόσο εν ενεργεία όσο και συνταξιούχων) και ιδίως η 

ενημέρωση των μητρώων των συναδέλφων συνταξιούχων. Με βάση τα 

ενημερωμένα αρχεία θα συνταχθούν και οι κατάλογοι τακτικών – εκτάκτων μελών  

με τους οποίους θα διεξαχθούν οι επερχόμενες εκλογές. 

 Για τον λόγο αυτό, όσοι συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 27η.7.2012, 

και εφόσον δεν είναι στη λίστα Συνταξιούχων του ΤΥΠΑΤΕ (σχετικό link) 

παρακαλούνται όπως προσκομίσουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο 

http://typate.gr/wp-content/uploads/2017/07/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΤΥΠΑΤΕ.pdf
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δυνατόν, στις υπηρεσίες του Ταμείου (γραφείο μητρώου 210.8898430 fax 

210.8898418,  email:  mitroo@typate.gr) : 

-  Την απόφαση απονομής συντάξεως του οικείου ασφαλιστικού φορέα   

ή σε περίπτωση ελλείψεως/απώλειας 

- Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης  

 

 

Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν 

μετά την 27η.7.2012 να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν την απόφαση 

απονομής της συντάξεώς τους ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης,  με 

συστημένη επιστολή στην έδρα του Ταμείου (οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 43) με την 

ένδειξη «γραφείο μητρώου - συνταξιούχος». 

Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι στην περίπτωση που δεν αποσταλούν τα 

στοιχεία) δεν θα καταστεί δυνατόν οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 

27η.07.2012  να λάβουν αριθμό μητρώου συνταξιούχου και να εγγραφούν στον 

αντίστοιχο κατάλογο εκτάκτων μελών και κατά συνέπεια δεν θα μπορέσουν να 

ψηφίσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν για την ανάδειξη των μελών της 

διοίκησης του Ταμείου.    

 

Για το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ 
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