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ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Με απόφασή του, το Δ.Σ. του Συλλόγου παρέχει βοήθεια στους
Συνταξιούχους μέλη του, οι οποίοι επιθυμούν να προσφύγουν στα
Δικαστήρια, για να δικαιωθούν για τις μειώσεις που έχουν υποστεί από
τους αντισυνταγματικούς Νόμους 4051/2012 και 4093/2012.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο όποιος προσφύγει δικαστικά,
μπορεί να δικαιωθεί.
Για το θέμα αυτό, έγκριτοι νομικοί έχουν διατυπώσει τις
ακόλουθες θέσεις :

« … ουδείς εκ των συνταξιούχων δεν θα λάβει αναδρομικά, ήτοι από
1.1.2012 (ημ. εφαρμογής του νόμου 4051/2012 και μέχρι την δημοσίευση
του καινούργιου ασφαλιστικού νόμου (4387/2016), δεδομένου ότι τα
Ασφαλιστικά Ταμεία δεν έχουν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ,
παρά μόνο εάν ασκήσουν σχετικές αγωγές.
Συνεπώς μετά τα παραπάνω, ο μόνος δρόμος που έχουν οι
συνταξιούχοι για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους είναι, πέρα από τους
κοινωνικούςί αγώνες, και οι νομικές – δικαστικές μάχες για το σεβασμό
στη συνταγματική νομιμότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους,
άλλως θεωρείται από την ελληνική έννομη τάξη ότι παραιτούνται του
αναφαίρετου περιουσιακού τους δικαιώματος».
«Μόνον όποιος προσφεύγει δικαστικά μπορεί να κερδίσει πίσω τα
χρήματα που αδίκως του παρακρατούν.
Προηγούμενες θετικές αποφάσεις λειτουργούν ως ένα επιπλέον
πλεονέκτημα στη διεκδίκηση κάθε Συνταξιούχου. Χρειάζεται απαραίτητα
προσφυγή.»
Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει [πλήρη ή ελλιπή] στοιχεία, για
Αγωγές, κατά των μειώσεων των ως άνω δύο Νόμων, 450 περίπου
Συνάδελφοι.

Με τα δεδομένα αυτά, το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
ΚΑΛΕΙ
κάθε Συνάδελφο Συνταξιούχο να αντιδράσει, διεκδικώντας τα
δικαιώματά του και, αφού ενημερωθεί από την Εφημερίδα [φύλλο 146,
σελ. 3-4], ή από τις ακόλουθες οδηγίες, σχετικά με τα προαπαιτούμενα
που πρέπει να συγκεντρώσει και να αποστείλει στο Σύλλογο, να
ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή όσο πιο σύντομα γίνεται.

Τα Απαιτούμενα Στοιχεία, για τις Αγωγές κατά των
Αντισυνταγματικών Νόμων.
 Πράξεις Απονομής Σύνταξης και Επικούρησης.
 Εκκαθαριστικά Σύνταξης και Επικούρησης, ως ακολούθως,
ανάλογα με την περίπτωση :
 ΕΑΝ, από 1.1.2012 μέχρι το μήνα υποβολής των στοιχείων,
ΔΕΝ έχει επέλθει καμία μεταβολή στα συνταξιοδοτικά
στοιχεία του Συναδέλφου, δηλαδή από τα τέλη του 2011 είχε
υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του και, στην περίοδο αυτή,
ΔΕΝ μεταβλήθηκε η συνταξιοδοτική εικόνα της οικογένειάς
του, [ενηλικίωση τέκνου, ολοκλήρωση σπουδών τέκνου,
θάνατος συζύγου κλπ], ΤΟΤΕ αρκεί τα Εκκαθαριστικά
Σύνταξης του Ιανουαρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016 και
Επικούρησης του Φεβρουαρίου 2016, μαζί με μία Υπεύθυνη
Δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά ισχύουν καθ’ όλη την περίοδο της
Αγωγής.


ΕΑΝ στην ως άνω περίοδο έχουν σημειωθεί μεταβολές, ηλικίας,
μελών οικογένειας κλπ, ΤΟΤΕ πρέπει, για κάθε τέτοια
μεταβολή, που επηρεάζει τα ποσά που μείωσαν τις αποδοχές
μας εξ αιτίας των δύο αντισυνταγματικών νόμων, να
αποστέλλονται αντίγραφα των Εκκαθαριστικών του μήνα ΠΡΙΝ
και του μήνα ΜΕΤΑ τη μεταβολή.



ΕΑΝ τα εκκαθαριστικά ΔΕΝ υπάρχουν πρέπει να αναζητηθούν
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τόσο από το ΙΚΑ, (ΤΣΠΑΤΕ,
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα), όσο και από το ΕΤΕΑ,
[Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα].



Αντίγραφο των δύο Όψεων της ταυτότητας.



ΜΙΑ Εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
από ΚΕΠ ή Α.Τ.



Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε 3/πλούν, με συμπληρωμένα, στην
πρώτη σελίδα, το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και τη
διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός) και, στη δεύτερη,
τα τηλέφωνα (σταθερό και κινητό).
Στα τρία
υπογραφές.



αυτά

Συμφωνητικά

τίθενται

πρωτότυπες

Το πρωτότυπο αντίγραφο της κατάθεσης των 20,00 Ευρώ, που
έδωσε η Τράπεζα, ή έβγαλε το μηχάνημα «easy pay» ή το ebanking. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να στέλνονται
χαρτονομίσματα.
Αθήνα, 17.6.2016
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