
« ΟΣΟΙ  ΜΕΝΟΥΝ  ΣΕ  ΓΥΑΛΙΝΑ  ΣΠΙΤΙΑ   ΔΕΝ

ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΠΕΤΑΝΕ   ΠΕΤΡΕΣ  »
[Ξένη Παροιμία]

1. Στις 9.9.2014 η Παράταξη του Προέδρου του ΣΕΤΑΠ ανάρτησε στην Ιστοσελίδα
της  ένα  λίβελο,  με   τίτλο   «  Και  νέα  απόρριψη  προσφυγής  των  Συλλόγων
Συνταξιούχων  για  δέσμευση  των αποθεματικών του Ταμείου Υγείας ».

2. Επειδή τα  ψεύδη  στο  λίβελο αυτό δεν έχουν όρια, κρίνουμε επιβεβλημένο να
αποκαταστήσουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Πρώτον

Ενώ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το αίτημά μας είναι η « δέσμευση όλης της κινητής και
ακίνητης  περιουσίας  του  ΕΛΕΜ  »,  [στίχος  11],  εν  τούτοις,  στον  τίτλο
ισχυρίζονται ότι προσφύγαμε για τη « δέσμευση των αποθεματικών του Ταμείου
Υγείας ».

Δεύτερον

Θεωρούν  την περιουσία του ΕΛΕΜ  «  κοινή » με εκείνη του Κλάδου Υγείας,
[στίχος 8 από το τέλος], παρά τις καταστατικές διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3
που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ  την ανάμειξη των δύο αυτών περιουσιών.

ΕΑΝ  θεωρούν ότι  οι  περιουσίες είναι  ΙΔΙΕΣ,  ΤΟΤΕ  γιατί  ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να
δημοσιοποιήσουν  τα  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Εκκαθαριστικά  Σημειώματα  της
αρμόδιας ΔΟΥ, για το  Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων,  [άλλο για τον
Κλάδο Υγείας και άλλο για τον ΕΛΕΜ], και πολύ περισσότερο, για τον ΕΝΦΙΑ,
από  τα  οποία  σημειώματα  αβιάστως  προκύπτει  ότι  το  Ελληνικό  Κράτος
αναγνωρίζει δύο ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ περιουσίες.

Τρίτον

Ενώ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το αίτημά μας αφορά στη χορήγηση Συμπληρωματικής
Επικούρησης, ως  ΠΟΣΟΣΤΟΥ επί  της  ήδη  καταβαλλόμενης  Κοινωνικής
Επικούρησης,  όπως έχει  κρίνει  ότι  μπορεί  να γίνει  το  ΣτΕ,  με  την υπ’ αριθ.
2199/2010 Απόφαση της  Ολομέλειάς του,  και  ότι  τη  Συμπληρωματική αυτή
Επικούρηση ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, κατ’ αναλογία,  και οι σημερινοί υπάλληλοι της
Τράπεζας Πειραιώς, πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ, που έχουν θεμελιώσει χρόνο
ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, εν τούτοις,  χωρίς ίχνος ντροπής, ισχυρίζονται,  [στίχος
18 & 19 ], ότι:

« Εξάλλου όλους τους υπόλοιπους που είναι εν ενεργεία δεν τους θεωρούν καν
μέλη του Ταμείου, τόση είναι η τύφλωσή τους ».

Ότι οι εκ της ΑΤΕ προερχόμενοι ενεργεία υπάλληλοι της Τράπεζας Πειραιώς που
είναι  ΝΟΜΙΜΑ ασφαλισμένοι,  δια μέσου του ΤΑΥΤΕΚΩ, στον ΕΟΠΥ, ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ να είναι  ταυτόχρονα και μέλη του ΤΥΠΑΤΕ το επιτάσσει ο Νόμος



και  το  έχει  ήδη κρίνει  το  Πρωτοδικείο  Αθηνών,  με  την  υπ’ αριθ.  3432/2013
Απόφασή του, σε προσφυγή του ΤΥΠΑΤΕ.

Το γεγονός, όμως, ότι, όσοι από αυτούς έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση των
αποθεματικών  του  ΕΛΕΜ,  έχουν,  κατ’  αναλογία  της  συμβολής  τους,
ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην  περιουσία  του,  το  έχουμε  κατ’
επανάληψη  τονίσει,  τόσο γραπτά,  όσο  και προφορικά, ακόμη  και  στο
συγκεκριμένο Δικαστήριο.

Συνεπώς, ΕΑΝ κάποιοι πάσχουν από « τύφλωση », αυτοί, μάλλον, θα πρέπει να
αναζητηθούν στους κόλπους της « Συσπείρωσης ».

Τέταρτον

ΕΝΩ, λοιπόν,  ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ποιο είναι το αίτημά μας, ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ότι
το  Δικαστήριο, που δίκασε την  Αίτησή μας, για συντηρητική κατάσχεση των
περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΕΜ,  ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ, αγνόησε  το αίτημά
μας,  για  Συμπληρωματική Επικούρηση, όπως έκρινε το  ΣτΕ,  και  δέχεται  ότι,
ΔΗΘΕΝ, ζητάμε, είτε τη δικαιούμενη παροχή Επικούρησης, είτε την επιστροφή
των εισφορών μας, [σελίδες 6 και 7 της Απόφασης], πράγμα, βεβαίως, που ΔΕΝ
έχει καμία απολύτως σχέση με το αίτημά μας.

Πέμπτον

Πράγματι το Δικαστήριο αυτό  συμπεραίνει, ως γεγονός, προφανώς από τα
όσα ισχυρίστηκε το ΤΥΠΑΤΕ, ότι το Ταμείο:

«  δεν ικανοποιεί  κανέναν από αυτούς, στους οποίους
οφείλει,  αλλά  αναμένει  την  νομική  διευθέτηση  του
οικονομικού  αδιεξόδου  στο  οποίο  βρίσκεται,
αποδεικνύει ότι δεν μεταβάλλει και δεν αλλοιώνει την
περιουσία του, καθόσον επιθυμεί τη σύμμετρη
ικανοποίηση όλων  ».

Δηλαδή, τα  εκατομμύρια των Ευρώ, με τα οποία  μειώθηκε παρανόμως η
περιουσία του ΕΛΕΜ, για να ικανοποιηθούν, στο 100%, οι απαιτήσεις τρίτων
ως  προς  το  Επικουρικό μας  Ταμείο,  ΠΩΣ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ότι  τα
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των Συνταξιούχων, που είναι πλέον  οι περισσότεροι, αλλά και
των Δικαιούχων Ενεργεία θα ικανοποιηθούν και μάλιστα  ΣΥΜΜΕΤΡΑ στο
100% ,

΄Εκτον

Μας  κατηγορούν  ότι   «  σπρώχνουμε   την  περιουσία   του  Ταμείου   στο
Δημόσιο», [στίχοι 8-9], πράγμα που είναι απολύτως ΨΕΥΔΕΣ, τουλάχιστον σε
ότι αφορά στους Συλλόγους μας.



Η  θέση  μας  είναι  ΞΕΚΑΘΑΡΗ: ΄Εχουμε  ΔΙΚΑΙΩΜΑ σε  Συμπληρωματική
Επικούρηση, είτε  σε  μηνιαία  βάση,  είτε σε  εφάπαξ  παροχή,  όπως   θα
αποφασίσει η πλειοψηφία των δικαιούχων, καθώς, σύμφωνα με το  άρθρο 1
του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, το άρθρο 62, παρ. 6 του Νόμου 3371/2005, την υπ’ αριθ.
2199/2010 Απόφαση του  ΣτΕ  [Ολομ.]  και  ειδική Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας, τα  αποθεματικά  του  ΕΛΕΜ  ΔΕΝ  μπορούν  να  θιγούν  από
τρίτους,  όπως  τέτοιοι  αναμφίβολα είναι  και   όλοι εκείνοι  στους  οποίους
οφείλει ο ελλειμματικός Κλάδος Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ.

3. Όταν πάνω από  1700  μέλη του Συλλόγου μας  ζητούν  να διασφαλιστούν  τα
αποθεματικά του ΕΛΕΜ, έναντι παντός ΤΡΙΤΟΥ, που επιδιώκει να καρπωθεί τις
ΕΙΣΦΟΡΕΣ μας,  ΠΩΣ    είναι δυνατόν οι  Συνάδελφοι  της «Συσπείρωσης  »
παρεμβαίνοντας κατά τρόπο απαράδεκτο στην αυτονομία του Συλλόγου μας, να
μας κατηγορούν ότι ενεργούμε ενάντια στα συμφέροντα των μελών  μας.

4. Ζητούν,  επίσης,  να  παραιτηθούμε  από το  Δικαστήριο,  στο οποίο έχουμε  ήδη
προσβάλει  τις  δύο  τελευταίες  «  Γενικές  Συνελεύσεις »  του  ΤΥΠΑΤΕ,  ως
ανυπόστατες και, σε κάθε περίπτωση, άκυρες.

Επειδή,  όμως,   πιστεύουμε  ότι  ΔΕΝ είναι  δυνατόν τα  Δικαστήρια να
παραπλανώνται συνεχώς από τους ψευδείς και αναπόδεικτους ισχυρισμούς του
Ταμείου, στις 25/9/2014 θα συζητήσουμε και τις δύο Αγωγές μας.

5. Όταν,  τέλος,  εμείς,  πρώτοι,   καλούσαμε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  σε
διάλογο, για το ΤΥΠΑΤΕ και τον ΕΛΕΜ,  ο Πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ αρνείτο ότι
οι Συνταξιούχοι έχουν δικαιώματα επί της περιουσίας του ΕΛΕΜ. Συνεπώς, δεν
νοείται να αμφισβητεί, σήμερα,  την εμπράκτως αποδειχθείσα πρόθεσή μας, για
εξεύρεση συναινετικής λύσης.   

                                                   Αθήνα, 15.9.2014
  Για το Γενικό Συμβούλιο του ΣΣΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ                   Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ
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