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Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 

 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Συνάδελφοι , Συναδέλφισσες,  

Είναι γνωστό σε όλους μας, ότι με το άρθρο 51 παρ.5 του Σχεδίου 
Νόμου για το ασφαλιστικό επιχειρείται υφαρπαγή των αποθεματικών του 
ΕΛΕΜ.  

Οι δύο Σύλλογοι Συνταξιούχων συναντήθηκαν με τον ΣΕΤΑΠ και 

πρότειναν τον από κοινού συντονισμό των ενεργειών, για την απόσυρση 
του ως άνω άρθρου του νομοσχεδίου. Δυστυχώς όμως από τον ΣΕΤΑΠ, 

δεν βρήκαμε καμία μέχρι στιγμής ανταπόκριση για κοινή προσπάθεια 
που θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Απεναντίας οι 
παρατάξεις που εκπροσωπούν το Δ.Σ του ΣΕΤΑΠ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – 

ΔΗΣΥΕ- ΔΑΚΕ - ΕΣΑΚ, έσπευσαν και εξέφρασαν τις θέσεις τους με 
χωριστές ανακοινώσεις που ανέβασαν στις ιστοσελίδες τους.  

Ως εκ τούτου τα Δ.Σ των δύο Συλλόγων μας αποφάσισαν να 

ενεργήσουν αναγκαστικά από κοινού, μόνα τους, και να προβούν στις 
παρακάτω ενέργειες:   

 Ζητήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο 
Πετρόπουλο.  

 Καλέσαμε από την πρώτη στιγμή νομικά γραφεία, για να έχουμε 
την γνωμάτευσή τους για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν 

σχετικά με την απόσυρση του παραπάνω άρθρου 51, παρ. 5 του 
νομοσχεδίου. Ανταποκρίθηκε και μας έδωσε σχετική γνωμοδότηση 
το δικηγορικό γραφείο του κ. Στρίμπερη.  

 Απευθύναμε από κοινού επιστολές στη κυβέρνηση, στους 
αρμόδιους υπουργούς, και στους Ευρωβουλευτές με νομικά και 
πολιτικά επιχειρήματα, για τους λόγους που πρέπει να αποσυρθεί 

το άρθρο 51 παρ.5.  

 Ξεκινήσαμε παραστάσεις ενημέρωσης στα πολιτικά κόμματα.  

Τις αποφάσεις του Δ.Σ του  ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ επικύρωσε το Γενικό 

Συμβούλιο στη συνεδρίασή του την 14/1/2016.  
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Ο Σύλλογος Συνταξιούχων έχει συγκαλέσει για τον ίδιο σκοπό Γενικό 
Συμβούλιο για τις 19/01/2016.  

  Συνάδελφοι, επιβάλλεται η συμμετοχή όλων μας, διότι ο αγώνας 

είναι δύσκολος και απαιτείται η φυσική παρουσία όλων των 
συνταξιούχων.  

Να είσαστε σε ετοιμότητα.  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

        ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε 
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