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                              ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πραγματοποιείτε στις 12/11/2014  και ώρα 10.30 πμ ενημερωτική 

συγκέντρωση στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ » , με στόχο την ενημέ-

ρωση των συναδέλφων επί των τρεχουσών εξελίξεων . 

Η παρουσία των Συναδέλφων κρίνετε επιβεβλημένη 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή Συναδέλφων η ενημερω-

τική συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη στις 13/10/2014. Τους συνα-

δέλφους ενημέρωσαν εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου ο Γεν. Γραμ-

ματέας Γιάννης Ιορδανίδης και η Αντιπρόεδρος Α του Συλλόγου 

Ελένη Μωραίτη. 

 

«Τσεκούρι» σε συντάξεις με 15ετία, αναπηρικές και 

με βαρέα και ανθυγιεινά 

Στο στόχαστρο μπαίνουν, για να περιοριστούν δραστικά από το 

2015 και μετά, εφόσον υπάρξει πρόβλημα στα οικονομικά των τα-

μείων, οι συντάξεις με 15 έτη ασφάλισης ή και λιγότερα (όπως οι 

αναπηρικές) καθώς και με τη χρήση βαρέων και ανθυγιεινών.  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ 

Συνταγματικές οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 

Σε ηλεκτρονικό 

«δίχτυ» όσοι συ-

νταξιούχοι εργά-

ζονται - Ψαλίδι 

στις συντάξεις 

Περικοπές στις συντά-

ξεις τους θα δουν µέσα 

στους επόµενους µήνες 

όσοι συνταξιούχοι ερ-

γάζονται, είτε ως 

µισθωτοί είτε ως ελεύ-

θεροι επαγγελµατίες, 

χωρίς να το έχουν δη-

λώσει στα ασφαλιστικά 

ταµεία από τα οποία 

συνταξιοδοτήθηκαν ή 

δεν καταβάλλουν τις 

ασφαλιστικές εισφορές 

που προβλέπει η 

νοµοθεσία για τους 

αυτοαπασχολούµενους 

συνταξιούχους.  

 

 

 
Η αυξημένη, επταμελής, σύνθεση του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κα-
τά πλειοψηφία ότι οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων που χορηγούνται από τα ασφαλι-
στικά Ταμεία είναι συνταγματικές και σύμφωνες προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά λόγω μείζονος σπουδαιότητας του ζητήματος η υπόθεση παρα-
πέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι είναι συνταγματικές οι περι-
κοπές των κυρίων συντάξεων, ενώ και πάλι λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος παρέπεμψε το 
θέμα στην Ολομέλεια για οριστική κρίση. 


