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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 
 

Προς τους 
Εκπροσώπους των Παρατάξεων 
ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΕ 

του ΣΕΤΑΠ 
Ενταύθα 
 

 

ΘΕΜΑ : Διασφάλιση του Δικαίου της Νομιμότητας και της 
Αναλογικότητας στη Χορήγηση του Εκτάκτου Βοηθήματος 
στους Δικαιούχους του ΕΛΕΜ. 

 
Συνάδελφοι, 
 

1.  Έχοντας κατ’ αρχή, υπόψη, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση 
της Έκτακτης Γ.Σ. της 2.4.2016, η οποία λήφθηκε μετά από εισήγησή 

σας, 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», 
 

καθώς επίσης και την αντικειμενική αδυναμία ενός  μεγάλου μέρους 
Συνταξιούχων, ιδίως εκείνων που εργάστηκαν και ζουν στην επαρχία να 

συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.  
 
2. Γνωρίζοντας, εξάλλου, ότι μέχρι την 31.12.2006 ο ΕΛΕΜ 

λειτουργούσε με βάση το σύστημα των Εγγυημένων Παροχών, με 
εγγυήτρια την ΑΤΕ, και ότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν διασφαλισθεί οι 

παροχές, επέτρεψε τη δημιουργία των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, έχουμε 
δημοσιεύσει τη θέση για το ΛΑΘΟΣ της αφαίρεσης των «παροχών» από 
τις «εισφορές». 
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3.   Επειδή οι δύο αυτές παράμετροι ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ελπίζουμε χωρίς τη 
θέλησή σας, περί τους 3.000 Συνταξιούχους από τη λήψη του 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ Εκτάκτου Βοηθήματος, γεγονός που, αν δεν 
διορθωθεί άμεσα, μπορεί να έχει δυσάρεστες για όλους εξελίξεις 

 

ήρθαμε σε επαφή 
 

με την Καθηγήτρια Ασφαλιστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κα 
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, η οποία, όπως ανακοινώθηκε στη Γ.Σ., έχει 

ασχοληθεί με το θέμα προκειμένου να προλάβουμε ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ καταστάσεις. 
 

4.  Για λόγους δεοντολογίας, τους οποίους κατανοούμε απόλυτα, η 
Καθηγήτρια θα μπορούσε να μελετήσει τις θέσεις μας ΜΟΝΟΝ εφόσον 

ζητηθεί συνάντηση από κοινού με εσάς. 
 
Με το δεδομένο αυτό και λόγω όχι μόνο της σπουδαιότητας, αλλά και της 

επιτακτικότητας της εξεύρεσης λύσης στο θέμα 
 

σας καλούμε 

 
να κλείσουμε άμεσα μια κοινή συνάντηση, με την κα 

Παπαρρηγοπούλου. 
 

 

 

Με Εκτίμηση 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

        ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 ΜΑΡΑΝΤΟΣ  Δ. ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.                     ΔΗΜΟΥ Ν.                      ΦΛΩΡΟΣ Γ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο καθηγήτριας κας Παπαρρηγοπούλου 

 


