
ΑΙΤΗΣΗ- 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Α.Μ. ΑΤΕ ΒΑΝK: …………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................ 

ΟΝΟΜΑ: .................................................... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ...................................... 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ...................................... 

ΠΟΛΗ: ......................................................... 

Δ/ΝΣΗ: ........................................................ 

Τ.Κ.: ............................................................ 

ΤΗΛ.: .......................................................... 

ΚΙΝ.: ........................................................... 

Α.Δ.Τ.: ………………………………………………….. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.: ................................ 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ......................................... 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ: ....................................................... 

ΗΜ.ΠΡΟΣΛ.(στην ΑΤΕ): ............................... 

ΗΜ.ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: ................................... 

 

*ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

………………………..…………………………………………

…..  

 ΙΒΑΝ: 

.......................................................................

....... 

*Υποχρεωτικά συνημμένο: Φ/Α πρώτης 

σελίδας Βιβλιαρίου ή αντιγράφου κίνησης 

λογαριασμού 

Προς 

Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ 

(Α.Τ.Π.Π.Ε – Α.Τ.Ε) 

Κανάρη 24, 10673 

ΑΘΗΝΑ 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00 ευρώ), ως προκαταβολή, της διαφοράς μεταξύ καταβληθέντος 

εφάπαξ βοηθήματος και του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 34 του καταστατικού του Ταμείου Σύνταξης και 

Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ (Τ.Σ.Π.Π.Α.Τ.Ε), σύμφωνα με την απόφαση 

της από 12.10.2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ και την 

υπ’ αριθμ. ……/30.01.2020 απόφαση του Δ.Σ του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ.  

  

 

 

Επίσης δηλώνω, αναγνωρίζω κι αποδέχομαι ρητά κι ανεπιφύλακτα τα 

κάτωθι: 

1) Το ανωτέρω ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) αποτελεί 

προκαταβολή του δικαιούμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω (άρθρα 24 

παρ. 2 καταστατικού ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ και άρθρο 34 καταστατικού ΤΣΠΠΑΤΕ) 

ανερχόμενου κατ’ ορθό υπολογισμό στο ποσό των  

………………………………………………………………………… ευρώ (……………………€).  

2) Την προκύπτουσα διαφορά, κατόπιν της καταβολής αυτής, 

δεσμεύομαι ρητά και ανεπιφύλακτα να μην διεκδικήσω από το ταμείο 

για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών και δέχομαι να τη λάβω εφόσον 

τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου το επιτρέπουν, στο μέτρο και στο 

βαθμό που το επιτρέπουν και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ ή/ και 

απόφασης της Γ.Σ. 

 

3) Αποδέχομαι πλήρως και απολύτως την απόφαση της από 12.10.201 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την υπ’ αριθμ. …../30.01.2020 απόφαση 

του Δ.Σ καθώς και όλα τα στοιχεία, τον τρόπο και την μεθοδολογία 

υπολογισμού του δικαιούμενου ποσού, παραιτούμενος/η από κάθε 

δικαίωμα κι ένδικη ενέργεια προσβολής των.  

 

4) Τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ της 

12.10.2019 και της υπ αριθμ. …/30.01.2020 συνεδρίασης του ΔΣ 

αναγνωρίζω ως έγκυρες, νόμιμες δίκαιες, σύμφωνες Καταστατικό και 

παραιτούμαι ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα και ένδικο μέσο 

προσβολής του κύρος και της ισχύος των, αποδεχόμενος/η πλήρως το 

σύνολο του περιεχομένου τους. 



5) Έχω ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την από ……………………. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………… και με 

Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου …………………………………. αγωγή μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί, από το δικόγραφο της οποίας παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Ρητώς και 

ανεπιφύλακτα δηλώνω επίσης ότι θα επαναλάβω την ανωτέρω δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής 

με ιδιαίτερο δικόγραφο που θα καταθέσω ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου και θα επιδώσω αρμοδίως στο ΑΤΠΠΕ 

ΑΤΕ.  

Ή  

6) Έχω ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την από ……………………. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………… και με 

Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου …………………………………. αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 

οποία συζητήθηκε την ………………. Επί της αγωγής εκδόθηκε η υπ αριθμ. ……../2020 απόφαση του ΜΠ Αθηνών με την 

οποία έγινε δεκτή η αγωγή. Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης και σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 

724 ΚΠολΔ επέβαλα συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Την συντηρητική 

αυτή κατάσχεση υπόσχομαι να άρω. Αποδέχομαι δε ρητά ότι η καταβολή του ανωτέρω ποσού των πέντε χιλιάδων 

ευρώ (5.000,00) θα πραγματοποιηθεί μετά την αποδέσμευση του συντηρητικώς κατασχεθέντος ποσού.  

  

7) Επίσης έχω ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την από …………….. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

………………………………….. και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ……………….………….. αίτησή μου ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), από το δικόγραφο της οποίας παραιτούμαι 

ρητά κι ανεπιφύλακτα. Ρητώς και ανεπιφύλακτα δηλώνω επίσης ότι θα επαναλάβω την ανωτέρω δήλωση 

παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης με ιδιαίτερο δικόγραφο που θα καταθέσω ενώπιον του ανωτέρω 

δικαστηρίου και θα επιδώσω αρμοδίως στο ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ.  

Ή  

8) Έχω ασκήσει κατά του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ την από …………….. και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ………………………………….. και με Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου ……………….………….. αίτησή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών 

Μέτρων), η οποία συζητήθηκε την …………….... και εκδόθηκε η υπ αριθμ. ……./2020 απόφαση του ΜΠΑ Αθηνών με την οποία έγινε 

δεκτή η αίτηση και επιβλήθηκε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ ως τρίτης. Την συντηρητική αυτή 

κατάσχεση υπόσχομαι να άρω και δηλώνω ότι παραιτούμαι  από τα δικαιώματα της ανωτέρω απόφασης. Αποδέχομαι δε ρητά ότι 

η καταβολή του ανωτέρω ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) θα πραγματοποιηθεί μετά την αποδέσμευση του 

συντηρητικώς κατασχεθέντος ποσού.  

 

9) Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιτρέπω κάθε έλεγχο, επιβεβαίωσή και 

επεξεργασία τους καθώς και την εν γένει επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων, από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Ταμείου και τρίτους – προστηθέντες – βοηθούς εκπλήρωσης που θα επιλέξει η Διοίκηση του Ταμείου. 

 

…………/………./2020 

Ο/η  αιτών/ουσα 

 

 

 

(θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία) 


