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Προς τους :
Υπουργό Εργασίας – κυρία Έφη Αχτσιόγλου
Υφυπουργό Εργασίας – κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
Ενταύθα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ

:

Συνεχιζόμενες, από το 2014, Παράνομες Αποσβέσεις
Απαράγραπτου Δικαιώματος των Συνταξιούχων της ΑΤΕ στη
Λήψη Επικούρησης, ΧΩΡΙΣ Χρονικό Περιορισμό.

Σχετ. : 1) Παλαιότερα Έγγραφά μας, με ΑΠ:
• 64/36/29.5.2014
• 74/18.6.2014
• 75/44/18.6.2014
• 102/51/28.7.2014
• 111/56/4.9.2014
• 141/69/16.12.2014
• 16/3.2.2015
• 56/110/12.5.2015
• 112/143/2.10.2015
2) Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό
8086/2017, [σκέψη 11].
3) Κοινά Υπομνήματά μας, προς το ΕΤΕΑΕΠ, με ΑΠ :
• 147/58/23.6.2017,
• 180/73/28.8.2017.
4) Η υπ’ αριθμ. 2290/2015 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ,
[σκέψη 21].

Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Υπουργέ,
1.

Σε συνέχεια των ως άνω αρχικών εγγράφων μας, τα οποία έχουμε ήδη
υποβάλει στο Υπουργείο σας και αντίγραφα των οποίων
επανυποβάλλουμε συνημμένα, σχετικά με την παράνομη απόφαση
της 21.5.2014 του Δ.Σ. του τότε ΕΤΕΑ, για πρόωρη απόσβεση του
απαράγραπτου δικαιώματος των Συνταξιούχων της ΑΤΕ να
λαμβάνουν την Επικουρική τους Σύνταξη, για αόριστο χρόνο,
[άρθρα 17 και 19, παρ. 1 Κανονισμού ΕΛΕΜ και άρθρα 26, παρ.1
και 30 της 102 ΔΣΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 28, παρ. 1 του
Συντάγματος], η διάρκεια του οποίου χρόνου εξαρτάται αποκλειστικά
και μόνο από τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο Συνταξιούχος
δικαιούται Κύριας Σύνταξης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

1.1.

Το Δ.Π.Α., με την υπ’ αριθμ. 8086/2017 Απόφασή του επί
προσφυγής του Συλλόγου μας κατά της ως άνω απόφασης του Δ.Σ.
του ΕΤΕΑ, απέρριψε μεν την προσφυγή αυτή ως απαράδεκτη, με το
σκεπτικό ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ ΔΕΝ
συνιστά εκτελεστή πράξη, δέχτηκε, όμως, ότι :

«[…]

ο ισχυρισμός τους ότι κατά την έννοια των διατάξεων του
Κανονισμού του ΕΛΕΜ, δεν νοείται διακοπή της χορήγησης της
επικούρησης προβάλλεται αλυσιτελώς, ως αφορών αποκλειστικώς στη
νομιμότητα των πράξεων απονομής του Βοηθήματος αυτού, η οποία
δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δίκης […]».
1.2.

2.

Με τα ως άνω δύο, από 23.6.2017 και 23.8.2017, Υπομνήματά μας
προς το ΕΤΕΑΠ, συμπληρώνουμε τα νόμιμα και βάσιμα
επιχειρήματά μας, σχετικά με τη συνεχιζόμενη όλως παράνομη
πρόωρη απόσβεση του ως άνω περιγραφόμενου απαράγραπτου
δικαιώματος χιλιάδων Συναδέλφων μας.
Με τα δεδομένα αυτά και προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική
άσκηση πλήθους ομαδικών Αγωγών από ήδη θιγέντες και συνεχώς
θιγόμενους Συναδέλφους μας κατά του ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίες Αγωγές
πιστεύουμε ότι θα έχουν θετική γι’ αυτούς έκβαση, υπόψη και των
παραδοχών του ΣτΕ στην ad hoc υπ’ αριθμ. 2290/2016 Απόφαση της
Ολομέλειάς του, με συνέπεια αφ’ ενός μεν την επιβάρυνση του
ΕΤΕΑΕΠ με τόκους υπερημερίας, αφ’ ετέρου δε τη για μεγάλο, κατά
κανόνα, χρονικό διάστημα διαβίωση των εναγόντων με
παρανόμως μικρότερα των δικαιουμένων εισοδήματα,

παρακαλούμε

για την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να αρθεί αυτή η παρανομία, να
αποζημιωθούν οι μέχρι τότε θιγέντες Συνάδελφοί μας, με τα
αυθαιρέτως και παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, ΕΣΤΩ ΧΩΡΙΣ

το συνυπολογισμό τόκων υπερημερίας.
Προσβλέπουμε στην από μέρους σας άμεση και θετική ανταπόκριση στο
ως άνω δίκαιο, βάσιμο και νόμιμο αίτημά μας.
Με Εκτίμηση
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