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ΚΟΙΝ:
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ΘΕΜΑ:

Συνάντηση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με κ. ΥΦΕΘΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ κ. ΥΦΕΘΑ
Κύριε Υπουργέ,

1. Τα Θέματα Αμέσου Προτεραιότητας που απασχολούν την Ε.Α.Α.Σ. και τους
Αποστράτους και για τα οποία ζητάμε τη στήριξή σας και την παρέμβασή σας για την
επίλυσή τους, είναι τα παρακάτω:
 Άμεση και Πλήρη εφαρμογή της Αποφάσεως του ΣτΕ, ήτοι:
 Άμεση

Επαναφορά

των

Συντάξεων

στα

ύψη

προ

της

01/08/2012.

 Άμεση Επιστροφή στο ακέραιο και εις χρήμα των παρανόμως
κατακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις, χωρίς τη φορολόγηση του 20% για επιστροφή
αναδρομικών.
 Να μην Εκπονηθεί Νέο Μισθολόγιο για τους ε.ε., πριν εφαρμοσθούν
πλήρως οι Αποφάσεις του ΣτΕ, που αφορούν ε.ε. και ε.α. Στελέχη.
 Σε περίπτωση συγκροτήσεως Επιτροπής για εκπόνηση Νέου
Μισθολογίου, να συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις 3 Ε.Α.Α.
 Ουδεμία αποκοπή της σχέσεως Μισθολογίου ε.ε. με τις
Συντάξεις των ε.α.
 Άρση των στρεβλώσεων σε τυχόν σύνταξη νέου μισθολογίου.
 Νομοθετική ρύθμιση άρσης της κατάργησης των μισθολογικών
προαγωγών που προβλέπει το Πρόγραμμα ΜΔΣ.


Ουδεμία Περικοπή σε Μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ.

2. Για την εφαρμογή των Αποφάσεων του ΣτΕ προτείνεται όπως τα
απαιτούμενα ποσά διατεθούν από το, ανακοινωθέν εκ μέρους της Κυβερνήσεως, πλεόνασμα άνω του 1 δις €.
3. Για τα θέματα των περικοπών ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, υποβάλλονται συνημμένα
αντίστοιχα 2 Υπομνήματα, με προτάσεις βιωσιμότητας και εξυγίανσης των ΜΤΣ και
ΕΚΟΕΜΣ.
4. Επίσης υπάρχουν και πολλά λοιπά θέματα, για τα οποία η Ε.Α.Α.Σ. επιθυμεί
τη στήριξή σας και για τα οποία λόγω χρόνου δεν τα αναλύουμε, αλλά σας υποβάλλουμε
συνημμένα Υπόμνημα με σχετικές προτάσεις.
5. Ευελπιστώντας στην κατανόησή σας για την επίλυση των προαναφερθέντων - ιδίως των Αμέσου Προτεραιότητας της παρ. 1 - θεμάτων, είμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε συνεργασία απαιτηθεί.
./.

-26. Η Ε.Α.Α.Σ. πιστεύει ότι ο «Ομφάλιος Λώρος» μεταξύ ε.ε. και ε.α. Στελεχών
πρέπει να διατηρηθεί με κάθε κόστος, σας διαβεβαιώνει ότι θα υπερασπισθεί με κάθε
νόμιμο μέσο τα έννομα συμφέροντα των ε.ε. και ε.α. Στελεχών του Σ.Ξ. και επιθυμεί την
αμέριστη συμπαράστασή σας στα δίκαια αιτήματα αυτών.
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