ΕΛΕΜ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
τις 6.7.2013 «συγκλήθηκε» η φερόμενη ως εκλογοαπολογιστική
«Γενική υνέλευση» του ΣΤΠΑΣΕ, τη νομιμότητα της οποίας, λόγω
ανυπαρξίας τακτικών μελών, αμφισβητήσεων, με εξώδικό τους, οι δύο
ύλλογοι υνταξιούχων ΑΣΕ, και η οποία με 40 [ΝΑΙ 40] ψήφους και
ΜΟΝΟ αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, για την 11η και 12η
επτεμβρίου 2013, ΦΩΡΙ, όμως να εκλέξει Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή για τη διενεργεία τους.
τη «υνέλευση» επίσης, μια παράταξη υπέβαλε πρόταση ότι ΟΛΟΙ
ανεξαιρέτως οι πιστωτές του Κλάδου Τγείας του ΣΤΠΑΣΕ να εξοφληθούν
από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, πρόταση, η οποία μειοψήφισε.
Μεταγενέστερα, τόσο το απελθόν Δ.. του ΣΤΠΑΣΕ όσο και ο ύλλογος
Εργαζομένων του ζήτησαν από τον ΕΛΕΜ χρήματα, προκειμένου να
εξοφληθούν υποχρεώσεις του Κλάδου Τγείας προς τους Εργαζομένους
του Κλάδου αυτού και οφειλές προς Δημόσιους Υορείς, που σχετίζονται
με τις υποχρεώσεις Εργοδότη.
Αξιοσημείωστο είναι ότι στο έγγραφό αυτό, το απελθέν Δ.. του ΣΤΠΑΣΕ
ευθέως αναγνωρίζει ότι το Σαμείο ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΤ,
ούτε πόρους.
Μετ’ ολίγον, ο ύλλογος των Εργαζομένων στο ΣΤΠΑΣΕ υπέβαλε Αίτηση
Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του ΣΤΠΑΣΕ, ζητώντας να δεσμευθεί ποσό
10 εκατ. ευρώ, για τις υποχρεώσεις του Σαμείου προς τους υπαλλήλους
του.
τη δίκη που έγινε στις 4.9.2013, οι δύο ύλλογοι υνταξιούχων,
άσκησαν κύρια παρέμβαση υπέρ των δικαιωμάτων και των υνταξιούχων
επί της περιουσίας του ΕΛΕΜ.

Προς τα τέλη επτεμβρίου, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 11055/2013 Απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, αν και αναγνωρίζει ότι
πράγματι και οι υνταξιούχοι έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του
ΕΛΕΜ, εν τούτοις, παραβιάζοντας το Νόμο και τη Νομολογία του Αρείου
Πάγου, αποφάσισε την προσωρινή επιδίκαση μισθών ύψους 213.000,00
ευρώ, από τα κεφάλαιο του ΕΛΕΜ και τη συντηρητική κατάσχεση
422.000,00 ευρώ, επίσης, από τα κεφάλαια του ΕΛΕΜ.
Ήδη ένας μεγάλος αριθμός υνταξιούχων και Τπαλλήλων της πρώην
ΑΣΕ, με αποφάσεις των Οργάνων των δύο υλλόγων υνταξιούχων,
προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, κατά της ως άνω εξόχως εσφαλμένης
Απόφασης των Ασφαλιστικών Μέτρων.
Προκειμένουνα γίνει αντιληπτή η επίδραση της Απόφασης αυτής στις
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αποθεματικών του ΕΛΕΜ, σημειώνουμε ότι στις 26.2.2013 κυκλοφόρησε
στο διαδίκτυο ανακοίνωση, που καλούσε το ΑΝΤΠΑΡΚΣΟ Δ.. του
ΣΤΠΑΣΕ να αρχίσει να πληρώνει από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ τους
ΠΑΝΣΕ, ΕΚΣΟ από τους δικαιούχους υνταξιούχους.
Σο Γενικό υμβούλιο του υλλόγου, σε πρόσφατη συνεδρίασή του,
αποφάσισε :
 Να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, για την ανάκληση της ως
άνω Απόφασης των Ασφαλιστικών Μέτρων.
 Να έρθει σε συνεννόηση με τον άλλο ύλλογο υνταξιούχων και
το ύλλογο των εν ενεργεία πρώην υπαλλήλων της ΑΣΕ, για την
εξεύρεση συμβιβαστικής, για το θέμα, λύσης.
Η λύση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει, τη μεταβίβαση στον ΕΟΠΤΤ
των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Τγείας του ΣΤΠΑΣΕ, με
παράλληλη ανάληψη από τον Υορέα αυτό των υποχρεώσεων του Κλάδου
αυτού, προς τρίτους, ενώ τις υποχρεώσεις του προς τους Εργαζόμενους

και τους Ασφαλισμένους του Σαμείου (υνταξιούχους και μη), να τις
αναλάβει, με κοινή απόφαση όλων των εμπλεκομένων, ο ΕΛΕΜ.
Για την απόφαση αυτή υπήρξαν δύο υποσημειώσεις :
 Ο όποιος συμβιβασμός θα πρέπει να στηρίζεται σε «ΚΟΤΡΕΜΑ»
απαιτήσεων, όπως έχουν «κουρευθεί» και οι συντάξεις μας και
 Από την πλευρά του «Πανελληνίου υλλόγου υνταξιούχων ΑΣΕ»,
ότι ΔΕΝ μπορεί να επέλθει συμφωνία, ΕΑΝ, προηγούμενα, ΔΕΝ
γίνει γνωστό το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεων του Κλάδου
Τγείας του ΣΤΠΑΣΕ.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά τις προσπάθειες του Προέδρου του
υλλόγου, ουδεμία ουσιαστική εξέλιξη έχει σημειωθεί στην ένταξη του
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του
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των Δ.. των υλλόγων

υνταξιούχων και εν Ενεργεία.
Παράλληλα, όμως, οι δύο ύλλογοι υνταξιούχων ΑΣΕ προσφεύγουν στη
Δικαιοσύνη, ζητώντας το διορισμό προσωρινού Δ.. του ΣΤΠΑΣΕ και
προσωρινής Δ.. του ΕΛΕΜ, με σκοπό τη μετατροπή του ΕΛΕΜ σε
Ν.Π.Ι.Δ., ανεξάρτητο από το ΣΤΠΑΣΕ, και τη διαφύλαξη της περιουσίας
του ΕΛΕΜ
Σο τελευταίο διάστημα, τα μέλη μας έγιναν δέκτες προτάσεων δικηγόρων,
προκειμένου να ασκήσουν ένδικα μέσα, για να τους αποδώσει ο ΕΛΕΜ,
ότι κατά τους επισπεύοδοντες δικηγόρους, θεωρούν ότι δικαούνται.
Επειδή, η εξέλιξη αυτή ΔΕΝ μπορούσε να αγνοηθεί, στις 24.10.2013,
καλέσαμε όσους ενδιαφέρονται στο ύλλογο, για μια ενημέρωση σχετικά
με τις παραπάνω εξελίξεις.
Πράγματι, η ανταπόκριση των συναδέλφων, στην πρόσκλησή μας αυτή,
ήταν καταλυτική, και ο διάλογος που ακολούθησε, αν και με κάποιες
εντάσεις, φώτισε επαρκώς τις επιμέρους πτυχές του όλου θέματος.

το προβληματισμό των συναδέλφων για τις ως άνω προτάσεις
δικηγόρων, ο Πρόεδρος του υλλόγου, εξήγησε ότι καθένας είναι
ελεύθερος να πράξει ό,τι θεωρεί ότι είναι το καλύτερο, ταυτόχρονα, όμως,
η συντριπτική πλειοψηγία αν όχι η ολότητα των παρευρισκομένων,
δέχθηκε μια πιο άμεσου αποτελέσματος πρόταση, την άσκηση, δηλαδή,
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περιουσιακή κατάσταση του ΕΛΕΜ, προσφυγή που μπορούν να
καλύψουν οικονομικά οι δύο ύλλογοι υνταξιούχων ΑΣΕ.
Η δέσμευση αυτή των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ αποσκοπεί στη διαφύλαξη
τους, μέχρι ότου η Γενική υνέλευση των εχόντων περιουσιακό δικαίωμα
επί των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, υνταξιούχων [μετά την 1.1.1975] και
εν ενεργεία [πριν την 1.1.2005], αποφασίσει, για τον τρόπο αξιοποίησης
της περιουσίας του ΕΛΕΜ, αφού πρώτα ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός
μετατραπεί σε αυτόνομο Ν.Π.Ι.Δ.
Επειδή, η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού εξαρτάται ΚΑΙ από τον
αριθμό των προσώπων που θα αιτηθούν τη συγκεκριμένη δέσμευση,
ΚΑΛΟΤΜΕ, όλους ανεξαιρέτως τους υνταξιούχους, είτε είναι μέλη
κάποιου υλλόγου, είτε όχι, να αναζητήσουν το έντυπο με τίτλο
«ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ/Η, ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΩΝ
ΣΟΤ ΕΛΕΜ» [χωρίς καμία επιβάρυνση], είτε από το site του υλλόγου
μας [syntaxiouxosatebank, αναζήτηση μέσω google], είτε από τους
κατά τόπους Περιφερειακούς υμβούλους του υλλόγους μας είτε,
βεβαίως, και από τα γραφεία του υλλόγου [Αμερικής 6, 6ος όροφος,
τηλ.: 2103637726], το δυνατόν αμεσότερα.

