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Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Αγαπητοί  συνάδελφοι, 

 

Θετική για το Ταμείο η απόφαση του Εφετείου!!! 

 

Η  απόφαση που όλοι περιμέναμε βγήκε και δικαίωσε πλήρως τις θέσεις μας. ‘Ετσι η  τακτική 

του νομικού μας συμβούλου κ. Παπαδημητρίου, οι σωστές προτάσεις του αλλά ουσιαστικά η 

δίκαιη θέση του Ταμείου μας στην αντιδικία με τους παλαιούς συνταξιούχους είχαν  το 

αναμενόμενο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 

 

Το κέρδος μας για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι σημαντικό και ελπίζουμε να παίξει 

καθοριστικό ρόλο για την πλήρη και αμετάκλητη δικαίωσή μας. 

 

Ας έχουμε υπομονή και εμπιστοσύνη στις θέσεις μας, όπως αυτές εκφράζονται μέσω του 

νομικού μας συμβούλου και ελπίζουμε στο τέλος το Ταμείο μας να παραμείνει αλώβητο από 

την οικονομική αυτή διαμάχη. 

 

Συγχρόνως, με την ανακοίνωσή μας αυτή, θα βρείτε συνημμένα και δύο εξώδικα, το πρώτο από 

μια ομάδα 24 μελών και το δεύτερο, σε απάντηση του πρώτου, από τα μέλη του Δ.Σ. (εκτός του 

κ. Ιωάννη Τιλκιτζή ο οποίος μετέχει στην ομάδα των 24). 

 

Δεν θα κάνουμε κανένα σχολιασμό, καμιά παρατήρηση. Το αφήνουμε στη κρίση σας. 

 

Εμείς αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε για άλλη μια φορά είναι ότι παραμένουμε πιστοί στις 

θέσεις μας, λειτουργούμε πάντα με μοναδικό μας γνώμονα το συμφέρον όλων των μελών του 

Ταμείου μας και πάντα μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού μας. 

 

Πάντα ανοικτοί στο διάλογο, τις παρατηρήσεις και την καλοπροαίρετη κριτική από όλους σας 

αλλά και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε σε κανένα να βλάψει είτε εμάς προσωπικά είτε 

το Ταμείο. 

 

Σας ευχόμαστε  ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. 

  

Σημείωση: στην ιστοσελίδα του Ταμείου μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις δίκες και σε ποιό 

στάδιο βρίσκονται. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Α.ΤΑ.Π.- ΕΤΒΑ 

 

Ο Πρόεδρος 
Κ. ΜΠΟΤΕΛΛΗΣ 



 


