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Αθήνα, 8 Απριλίου 2016

Προς τη
Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ
Ενταύθα
ΘΕΜΑ : Πρόταση για τη Δίκαιη Εφαρμογή της Απόφασης της
Έκτακτης Γ.Σ. της 2.4.2016
Σχετ.: Έγγραφό μας, με ΑΠ 83/35/5.4.2016
Συνάδελφοι,
1.

Έχοντας υπόψη ότι η ως άνω Γ.Σ. αποφάσισε, μεταξύ άλλων ότι :

« Αυτονόητο είναι ότι το έκτακτο βοήθημα θα υπολογιστεί και για
τα υπόλοιπα μέλη του ΕΛΕΜ, αφού προηγουμένως εξεταστούν οι
αντίστοιχοι ατομικοί φάκελοι για καταγραφή των συντάξιμων
αποδοχών της 31.12.2006, των καταβληθεισών εισφορών και
των παροχών που έχουν χορηγηθεί από τον ΕΛΕΜ σε κάθε
έναν»,
και γνωρίζοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων, κυρίως της
Περιφέρειας, έχει αντικειμενική αδυναμία να βρει τα απαιτούμενα
στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ, προς το παρόν
τουλάχιστον, από τη διαδικασία περί τους 3.000 Συνταξιούχους, που
έχουν αναμφισβήτητο δικαίωμα στη λήψη του αναλογούντος για τον
καθένα, Εκτάκτου Βοηθήματος.
2. Επειδή :
για λόγους δικαίου, ηθικής και ισότητας είναι αδύνατο να δεχθούμε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο,

ΖΗΤΑΜΕ

να προχωρήσετε στην υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ.
περιορίζοντας, στη φάση αυτή, το προς διάθεση ποσό στο 60%,
δηλαδή, από τα 50 εκατ. ευρώ, να διατεθούν άμεσα 30 εκατ. ευρώ,
αναλογικά σε κάθε αρχικό δικαιούχο, και το ποσό των 20 εκατ. ευρώ να
διατεθεί στους υπολοίπους σύμφωνα με την πρότασή μας, που ήδη σας
έχουμε υποβάλλει με το προαναφερόμενο σχετικό.
4. Πιστεύουμε ότι η λογική και η αναγκαιότητα της πρότασής μας αυτής
γίνεται κατανοητή και ότι θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή σας.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε
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