Σχέδιο Αποκατάστασης Κουρεμένων Ταμείων Προνοίας
ΕΝΤΟΝΗ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
Τα δημοσιεύματα καταδεικνύουν την
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ της δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας
Ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις κατ’ αρχήν θέσεις της Οργάνωσής μας σχετικά με τη
χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα της αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων
Προνοίας, με βάση τα όσα έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας.
Η ερμηνεία των όσων έχουμε διαβάσει στα ΜΜΕ, μας δημιουργεί προβληματισμό, έντονη πικρία αλλά και
απογοήτευση, αφού, οι πρόνοιες του σχεδίου, για την αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας που έχουν υποστεί
κούρεμα, δεν είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, τις οποίες επανέλαβε πολλές φορές ο Υπουργός
Οικονομικών αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμα και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την ηγεσία
της Οργάνωσής μας.
Η ΕΤΥΚ διαφωνεί έντονα με τα όσα διαφαίνεται ότι έχουν αποφασισθεί και έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον
Υπουργό Οικονομικών για να πληροφορηθεί ακριβώς ποιες είναι οι πρόνοιες του σχεδίου που αποφάσισε το
Υπουργικό Συμβούλιο, για να μπορέσει στη συνέχεια να αξιολογήσει αν το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται στα όσα
πολλές φορές έχουν υποσχεθεί / δεσμευτεί στην Οργάνωσή μας και στα μέλη μας ότι θα πράξουν, για
αποκατάσταση των αποτελεσμάτων του «εγκλήματος» που έχει συντελεστεί σε βάρος των Ταμείων Προνοίας.
Με βάση τα δημοσιεύματα φαίνεται δυστυχώς ότι δεν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης έναντι της
Οργάνωσής μας και κατ΄ επέκταση έναντι των μελών της.
Οι δεσμεύσεις αυτές είναι χαραγμένες στη μνήμη μας, όπως το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2013
που είπε κατά λέξη «διασώζονται τα ταμεία προνοίας και συντάξεων», και όπως τη δέσμευση ΤΙΜΗΣ της Βουλής για
πλήρη αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας. Με την γνωστή επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς τον
Πρόεδρο της Βουλής (23/5/2013), για πρώτη φορά γινόταν αναφορά για μερική αποκατάσταση, σημειώνοντας ότι
θα περιορίσει τη ζημιά ΟΛΩΝ των μελών των Ταμείων Προνοίας στο 25%. Από τότε, ποτέ και σε καμία περίπτωση
δεν ανέφεραν ότι όλες αυτές οι δεσμεύσεις θα κατέληγαν σε κάτι πολύ διαφορετικό εις βάρος των μελών των
Ταμείων Προνοίας.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, πέραν από τη συνάντηση που αναμένουμε να διευθετηθεί μαζί με τον Υπουργό
Οικονομικών, η Οργάνωσή μας θα ζητήσει να έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής και με όλους τους
αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, για να τους ενημερώσει εκτενώς για το σοβαρό αυτό ζήτημα, να τους
υπενθυμίσει τις δικές τους επανειλημμένες δεσμεύσεις και να τους ζητήσει να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίλυση
του θέματος, της αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας, με βάση τη δέσμευση του Υπουργού
Οικονομικών έναντι του Προέδρου της Βουλής (επιστολή 23/5/2013).
Στο παρόν στάδιο, καλούμε τα μέλη μας (αφυπηρετήσαντες και εν ενεργεία), να επιδείξουν την ωριμότητα που
πάντα τους διακρίνει, μέχρι να έχουμε έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση, διαβεβαιώνοντάς τους ότι σε
περίπτωση που τα δεδομένα που θα προκύψουν μετά τις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουμε δεν θα είναι
ικανοποιητικά, τότε η Οργάνωσή μας θα αντιδράσει δυναμικά και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των κουρεμένων μελών των Ταμείων Προνοίας.
Θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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