Δεν διασφαλίζονται οι 100,000 ανά μερίδα
Επιτακτική ανάγκη η διάλυση των σημερινών Ταμείων Προνοίας
και μετά την ένταξη τους σε νέο
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η εισήγηση της Οργάνωσής μας είναι απλή, κατανοητή και ξεκάθαρη.
Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να ενταχθούν στο Υφιστάμενο Ταμείο της ΣΚΤ αφού
όλα τα ΣΠΙ έχουν απορροφηθεί από την ΣΚΤ.
Πριν όμως απ’αυτή τη διαδικασία όλα τα Ταμεία Προνοίας των ΣΠΙ, πρέπει να
ακολουθήσουν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις Τράπεζες μετά την
κρίση και το κούρεμα.
Προ του κινδύνου να υπάρξουν απρόβλεπτες αρνητικές εξελίξεις π.χ. κούρεμα,
φορολόγηση κτλ, όλα τα Ταμεία Προνοίας με απόφαση των Γενικών
Συνελεύσεων των Ταμείων Προνοίας έχουν διαλυθεί ενώ με ταυτόχρονη
απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων έχουν ιδρυθεί καινούργια (εγκρίθηκαν από
τον Έφορο Ταμείων Προνοίας).
Με αυτή την απόφαση διασφαλίσθηκαν όλα τα μέχρι «σήμερα» λεφτά των
συναδέλφων, αφού με τη διάλυση τα χρήματα καταβλήθηκαν στα μέλη δικαιούχους.
Άρα στην προκειμένη περίπτωση κατά την άποψη μας πρέπει να διαλυθούν τα
υφιστάμενα Ταμεία των πρώην ΣΠΙ, τα χρήματα να διανεμηθούν στους
δικαιούχους όπως έγινε στις Τράπεζες και με την έγκριση του Εφόρου και μετά
με μηδενικό υπόλοιπο ο κάθε συνάδελφος να ενταχθεί στο νέο Ταμείο Προνοίας.
Με βάση τα πιο πάνω πρέπει οργανωμένα να ασκηθούν πιέσεις στον Υπουργό
Οικονομικών και τον Έφορο για αναγνώριση του πιο πάνω δικαιώματος όπως
έγινε και για τους υπόλοιπους τραπεζοϋπάλληλους το 2013.
Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι ουσιαστικά ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε με
πρόταση του σημερινού Υπουργού Οικονομικών διατηρεί ουσιαστικά την αδικία
εις βάρος των Τραπεζοϋπαλλήλων αφού στην πράξη δεν τους αναγνωρίζει το
δικαίωμα διασφάλισης κατά μερίδα των €100,000 (στην ουσία εξαιρεί τους
Τραπεζοϋπαλλήλους από τη διασφάλιση των €100,000).
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Αυτός από μόνος του, είναι αρκετός λόγος για να διαλυθούν τα υφιστάμενα
Ταμεία Προνοίας και μετά να οδηγηθούν στην ένταξη τους σε νέο.
Ασφαλώς το καλύτερο όλων είναι η ένταξη να γίνει στο Ταμείο Προνοίας της
ΣΚΤ.
Σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται και από τη βιασύνη κάποιων να εγκλωβίσουν το
συντομότερο τα χρήματα όλων των συναδέλφων σε ένα ελεγχόμενο ταμείο
(πρώην ΣΕΜ) στο οποίο η Τράπεζα διορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και
δύο απλά μέλη.
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