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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ
Οι Σύλλογοί μας, μετά από εισήγηση των νομικών τους
συμβούλων, κοινοποίησαν, σήμερα,
με δικαστικό επιμελητή, στη
Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ και στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ το
ακόλουθο εξώδικο :

«Γνωρίζετε

ότι τα μέλη μας, ως μέλη του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ,
συνεισφέρανε στο σχηματισμό του κεφαλαίου του ειδικού λογαριασμού
ΕΛΕΜ. Το δικαίωμά τους στην περιουσία του ΕΛΕΜ έχει αναγνωρισθεί
επανειλημμένα από τα δικαστήρια, με αποφάσεις και της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ζητήσαμε αντίγραφο των επικαλουμένων πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ που αποφάσισε την χορήγηση του οικονομικού
βοηθήματος. Ζητήσαμε να μάθουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία
συντάχθηκε η Αναλογιστική Μελέτη. Σας καλέσαμε να σεβαστείτε τις αρχές
της ισότητας και της αναλογικότητας προς όλους τους συνταξιούχους.
Διαπιστώνουμε ότι όλως αυθαίρετα και παράνομα αποκλείσατε μία μεγάλη
μερίδα συνταξιούχων με την προσχηματική και αβάσιμη αιτιολογία της
ημερομηνίας της συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2001. Χορηγείτε
οικονομικό βοήθημα σε εργαζόμενους οι οποίοι ελάχιστα έως καθόλου
είχαν συμβάλλει στη διαμόρφωση του κεφαλαίου του ΕΛΕΜ.
Τα κριτήριά σας είναι αδιαφανή και επιλεκτικά και ως Διαχειριστική
Επιτροπή του ΕΛΕΜ έχετε ευθύνη προσωπική και συλλογική, ως διοικητές
αλλότριας περιουσίας, διότι αποκλείετε συνταξιούχους – δικαιούχους
παραβλέποντας ευθέως κάθε αρχή ίσης μεταχείρισης και προφανώς δεν
τηρείτε, όπως έχετε υποχρέωση, τις βασικές αρχές της ισότητας και της
αναλογικότητας.
Σας καλούμε να συμπεριλάβετε άμεσα στην κατάσταση των
δικαιούχων και όλους τους συναδέλφους χωρίς αποκλεισμούς και
υποσχέσεις για το μέλλον.

Σας ενημερώνουμε ότι ζητήσαμε από όλα τα μέλη μας που τους έχετε
αποκλείσει να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΤΥΠΑΤΕ/ΕΛΕΜ και να
διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο να χορηγηθεί και σε αυτούς το
αναλογούν οικονομικό βοήθημα.
Σας καλούμε:
Να σεβαστείτε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της
νομιμότητας και της αναλογικότητας, διότι διαφορετικά τα
δικαστήρια θα έχουν το λόγο για να αποδώσουν δικαιοσύνη.

Να συμπεριλάβετε στην κατάσταση των δικαιούχων και
τα μέλη μας που έχετε αποκλείσει και να χορηγηθεί και σε
αυτούς το οικονομικό βοήθημα.

Να προχωρήσετε άμεσα στην υλοποίηση της ομόφωνης
προτάσής μας, την οποία σας γνωστοποιήσαμε με το ΑΠ:
83/35/5.4.2016, το οποίο παραλάβατε με ΑΠ81/6.4.2016.


Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι αν δεν συμμορφωθείτε
με τα παραπάνω θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια στα αρμόδια
αστικά και ποινικά δικαστήρια προκείμενου να διαφυλάξουμε τα ήδη
κατοχυρωμένα δικαιώματά μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς
όπου αυτή απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες
αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.»
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

