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ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ
ΑΠΟΡΡΘΦΗ ΑΘΣΗΗ ΑΝΑΣΟΛΗ
1.

Σν Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ, [ΔΠΑ], κε ηελ ππ’ αξηζ. 2522/2014
Απόυασή ηνπ, απέππιτε ηελ Αίτηση ηνπ πιιόγνπ καο θαη 34 πληαμηνύρσλ,
γηα Αναστολή ηεο ππ’ αξηζ. 69/21.5.2014 απόθαζεο ηνπ Δ.. ηνπ ΕΣΕΑ, κε ηελ
νπνία δηαθόπεθε ε θαηαβαιιόκελε Επηθνύξεζε ζε 1405 πληαμηνύρνπο ηεο
ΑΣΕ, αξρηθά, θαη ζε 15-20 θάζε επόκελν κήλα, κε ην αθόινπζν ζθεπηηθό:
<< Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι εν

προκειμένω αφ’ ενός η ασκηθείσα προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως
βάσιμη, καθ’ όσον απαιτείται ενδελεχής έρευνα του πραγματικού και
νομικού μέρους της υποθέσεως και των προβαλλόμενων λόγων της
προσφυγής (πρβλ.ΕΑ ΣτΕ 709/20070, αφ’ ετέρου η επικαλούμενη βλάβη
δεν προκύπτει άμεσα από την προσβαλλόμενη πράξη, δια της οποίας
εντέλλονται τα αρμόδια όργανα να εφαρμόσουν τις ήδη εκδοθείσες για τον
καθένα εκ των αιτούντων συνταξιοδοτικές πράξεις, αλλά από τις τελευταίες
αυτές πράξεις, κρίνει ότι παρούσα αίτηση πρέπει να απορριφθεί >>.
2.

Με ηα δεδνκέλα απηά θαη έρνληαο ππ’ όςε αθ’ ελόο κελ όηη ε ζπδήηεζε ηεο
Κύπιαρ Πποσυςγήρ καο ζην ΔΠΑ, δελ έρεη αθόκε πξνζδηνξηζηεί θαη όηη ν
πξνζδηνξηζκόο ηεο αλακέλεηαη λα γίλεη κεηά από αξθεηνύο κήλεο, ίζσο θαη
ρξόληα, αθ’ εηέξνπ δε όηη άλλη Πποσυςγή καο ζην τΕ, γηα ακύπυση ηεο σο
άλσ απόθαζεο ηνπ ΕΣΕΑ, έρεη πξνζδηνξηζηεί λα ζπδεηεζεί ζηηο 15.12.2014,

κπίνοςμε υπόνιμο
λα ΜΗΝ πποσυπήσοςμε ζηελ ππνβνιή άιιεο αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ,
Αίτησηρ Αναστολήρ ή Πποσυςγήρ ζην ΔΠΑ, αιιά λα πεξηκέλνπκε ηελ έθβαζε
ηεο Απόυασηρ ηνπ τΕ.
3.

Λακβάλνληαο δε ππόςε όηη ε σο άλσ Απόυαση ηνπ ΔΠΑ απουεύγει λα
εμεηάζεη ηελ οςσία ηεο ππόζεζεο, ην Γεληθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ καο,
θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 15.9.2014, εμέηαζε όλοςρ ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο
εντατικοποίησηρ ησλ πξνζπαζεηώλ καο, ηόζν ζε πνιηηηθό όζν θαη ζε
ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν, αθόκε θαη κε μαζικέρ κινητοποιήσειρ πληαμηνύρσλ

ηεο ΑΣΕ, κε αλνηρηέο ζπγθεληξώζεηο κπξνζηά από ηα γξαθεία ηνπ ΕΣΕΑ θαη
ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο.
4.

Γηα ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα απηό, ζα ζαο θξαηάκε ζπλερώο ελήκεξνπο, γηαηί δελ
πξόθεηηαη ΜΟΝΟ γηα έλα ηεξάζηην πξόβιεκα 1450 πεξίπνπ πλαδέιθσλ καο
αιιά, ελ δπλάκεη, γηα έλα πξόβιεκα ΟΛΧΝ ησλ πληαμηνύρσλ ηεο ΑΣΕ.
Για το Δ. τος ςλλόγος ςνταξιούσυν ΑΣΕ
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