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     Αθήνα 27.5.2015 

 
Προς 

ΟΛΟΥΣ τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

 
 

ΘΕΜΑ : Νέες Μορφές Αντίδρασης, κατά της Παράνομης Διακοπής 
των Επικουρήσεων 

 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 
1. Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Συνταξιούχων ΑΤΕ, έχει προχωρήσει, μέχρι σήμερα, σε ΟΛΕΣ τις 

επιβαλλόμενες ενέργειες, τόσο προς την εκάστοτε Κυβέρνηση, 
όσο και προς τη Δικαιοσύνη. 

 

2. Τα κυβερνητικά όργανα, που έχουμε συναντήσει, ΝΑΙ μεν 
συμφωνούν με το δίκαιο των θέσεών μας, ΠΛΗΝ όμως, ΟΥΔΕΝ 

έπραξαν, για να ανατραπεί η παράνομη απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΤΕΑ, που λήφθηκε στις 21.5.2014 και η οποία εξακολουθεί 
να εφαρμόζεται και από το νέο Δ.Σ. 

 
3. Από την άλλη πλευρά, η Δικαιοσύνη ΔΕΝ φαίνεται να έχει 

αντιληφθεί το κατεπείγον της υπόθεσης, με αποτέλεσμα οι 
αναμενόμενες δικαστικές εξελίξεις να μετατίθενται, στην 
καλλίτερη των περιπτώσεων, για το 2016. 

 
4. Με τα δεδομένα αυτά και παράλληλα προς τις ως άνω πολιτικές 

και δικαστικές μας ενέργειες, τις οποίες συνεχώς εμπλουτίζουμε, 

ο Σύλλογός μας αποφάσισε τα εξής : 
 

4.1. Να αναθέσει σε Καθηγητή του Ασφαλιστικού Δικαίου τη 
σύνταξη Γνωμοδότησης, για το παράνομο της ως άνω απόφασης 
του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. 

 
4.2. Να καλέσει τους θιγέντες Συναδέλφους να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον, για την υποβολή Μήνυσης, κατά των μελών του 
προηγούμενου και του σημερινού Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. 

 

Ο Σύλλογος θα προκρίνει, με βάση ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ κριτήρια, 5-6 
Συναδέλφους, εκείνους, που θα υποβάλλουν τελικά τη Μήνυση, 
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τους οποίους θα καλύψει πλήρως, όχι μόνο σε ότι αφορά στην 
απαιτούμενη συνολική δικαστική δαπάνη, αλλά και με 

μαρτυρικές καταθέσεις και αποδεικτικά μέσα. 
 

4.3. Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων και 
το Σύλλογο των εν ενεργεία, πρώην Συναδέλφων μας, [ΣΕΤΑΠ], 
προγραμματίζουμε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω 

από τα Γραφεία του ΕΤΕΑ, [Φιλελλήνων 13-15, Σύνταγμα], εντός 
του δεύτερου 15/ημέρου του Ιουνίου 2015. 

 

Επειδή, η παράνομη αυτή απόφαση αφορά, ΕΑΝ ΔΕΝ 

ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ, ΟΛΟΥΣ, τους Συνταξιούχους της ΑΤΕ, πρώτιστα 

εκείνους που έχουν συνταξιοδοτηθεί με λιγότερα από 25 χρόνια 

ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, αλλά και εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν 
με 35 χρόνια ασφάλισης, στους οποίους ευχόμαστε να 
μακροημερεύσουν, 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
 

ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους Συνταξιούχους, της πρώην 
ΑΤΕ, σε πανστρατιά, για τη διαμαρτυρία μας αυτή, σε 
ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί και η οποία θα σας 
ανακοινωθεί έγκαιρα. 

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
 


