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Αθήνα, 28.8.2017 

 

Προς τους κ.κ. 
Βίκα Γεώργιο – Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ 

Χειμώνα Αντώνιο – Πρόεδρο Δ.Ε. ΕΛΕΜ 

Ενταύθα 
 

ΘΕΜΑ : Παράνομη Απόσβεση Δικαιώματος Συνταξιούχων ΑΤΕ, για 

Λήψη Επικούρησης από το ΕΤΕΑΕΠ. 
Σχετ.:  Έγγραφά μας με ΑΠ 130/52/7.6.2017, 148/59/23.6.2017 και 

156Α/65/9.7.2017. 

 

Συνάδελφοι, 
 

1. Σε συνέχεια των όσων αναλύουμε στα ως άνω σχετικά έγγραφά 

μας, αντίγραφα των οποίων κοινοποιούμε συνημμένα, 
επισημαίνουμε, για μια ακόμη φορά, τη σοβαρότητα του θέματος, το 

οποίο δημιουργήθηκε το Μάϊο 2014 και έχει ήδη θίξει βάναυσα 

πολλές εκατοντάδες Συναδέλφων μας. 
 

2. Επισημαίνουμε, επίσης, την αδήρητη ανάγκη άμεσης και 

αποφασιστικής αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής, ώστε να 
εκλείψει η παράνομη απόσβεση, που αυθαιρέτως συνεχίζει να 

επιφέρει το ΑΤΕΑΕΠ, στο απαράγραπτο, [κατ’ άρθρο 19, παρ. 1 του 

Κανονισμού του ΕΛΕΜ], δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των 

Συνταξιούχων της ΑΤΕ να λαμβάνουν την Επικούρησή τους, για όσο 
χρόνο λαμβάνουν οι ίδιοι και οι δικαιοδόχοι τους την Κύρια Σύνταξή 

τους, [άρθρο 17 Κανονισμού του ΕΛΕΜ]. 

 
3. Επιπλέον, με δεδομένη τη συνεχή αύξηση του προσδόκιμου ζωής, 

η συνέχιση αυτής της παρανομίας είναι βέβαιο ότι θα θέσει σε 

σκληρή δοκιμασία το ΣΥΝΟΛΟ σχεδόν των Συνταξιούχων της ΑΤΕ, 
κυρίως, όμως, εκείνους οι οποίοι, για τους όποιους λόγους που 

προέβλεπαν οι ασφαλιστικοί Νόμοι, έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα 

συνταξιοδοτηθούν με λίγα σχετικά χρόνια επικουρικής ασφάλισης και 
οι οποίοι, βεβαίως, λαμβάνουν αναλογικά μικρότερη Επικούρηση. 

 

4. Με τα δεδομένα αυτά, επανερχόμαστε στα αιτήματα που σας 

έχουμε ήδη υποβάλει, με τα ως άνω τρία έγγραφά μας, και  
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παρακαλούμε 
να έχουμε το αμεσότερο δυνατόν, τη θετική σας ανταπόκριση σ’ αυτά, 

άλλως, ενδεχόμενη αδράνειά σας μπορεί να εκληφθεί ως υπονόμευση 

των προσπαθειών μας στο θέμα αυτό. 
 
 

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

        ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 ΜΑΡΑΝΤΟΣ  Δ. ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.            ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.             ΦΛΩΡΟΣ Γ. 
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Τα ως άνω τρία Σχετικά. 


