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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ ζήτησαν επανειλημμένα να γίνει
συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Προνοίας.
Επεδίωξαν τη συνάντηση για να ενημερωθούν υπεύθυνα για
τα τεκταινόμενα και όλα τα σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του
Ταμείου, τη δυσμενή απόφαση του Δικαστηρίου για το κτίριο
της Κριεζώτου, τις αποφάσεις τους για τα δικαιώματα των Συναδέλφων,
τις διάφορες πληρωμές που γίνονται σε ορισμένους μόνο δικαιούχους,
καθώς και τις περαιτέρω ενέργειές τους, για να περισώσουν το κτίριο της
Κριεζώτου και να αντιμετωπίσουν με κανόνες ίσης μεταχείρισης όλους
τους δικαιούχους.
Δυστυχώς, το Δ.Σ. του Ταμείου ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις
προσκλήσεις μας, όταν μάλιστα δεν βγάζει ανακοινώσεις, όταν όλα
γίνονται μυστικά, όταν όλα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, όταν όλα
γίνονται χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση και διαφάνεια, όταν
απαγορεύεται η παρουσία των περισσοτέρων Συναδέλφων στις Γενικές
Συνελεύσεις.
Συνεχίζοντας την αδιάλλακτη στάση του, το Δ.Σ. συμπεριφέρεται
προς τους Συλλόγους με τρόπο αντιδημοκρατικό, απαξιωτικό και
αδικαιολόγητα εχθρικό.
Όπως και στις 14-7-2019, έτσι και τώρα επαναλαμβάνεται το
πρωτοφανές για τα χρονικά γεγονός, να μην επιτρέπεται στους
εκπροσώπους των Συλλόγων, αλλά και στους περισσότερους
Συναδέλφους, η είσοδος στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η Γενική
Συνέλευση .
Η Πρόεδρος, μάλιστα, εξέδωσε και πάλι «απαγορευτικό εισόδου»
για τους εκπροσώπους των Συλλόγων, όταν γνώριζε πολύ καλά ότι οι
Σύλλογοι εκπροσωπούν Συνταξιούχους με δικαιώματα και διεκδικήσεις
από το Ταμείο Προνοίας.
Η παρουσία εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων σε κάθε Γενική
Συνέλευση όχι μόνο επιβάλλεται, αλλά και πρέπει να επιδιώκεται. Έτσι
μόνο γίνεται από όλους και σε όλους εποικοδομητική και χρήσιμη
κριτική και κυρίως αποφεύγεται η παραπληροφόρηση και η λήψη
λανθασμένων αποφάσεων.

Το Ταμείο σήμερα δεν έχει μέλη, έχει μόνο δικαιούχους. Για
λόγους που όλοι γνωρίζουμε, με το κλείσιμο της Τράπεζας επινοήθηκαν
«μέλη» για συγκεκριμένο σκοπό.
Οι Σύλλογοι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο
από όσα έχουν υποχρέωση και δικαίωμα να κάνουν, δηλαδή να
ενημερώνουν τους Συναδέλφους για τα τεκταινόμενα στο χώρο μας, να
φροντίζουν για τα δικαιώματα όλων των Συναδέλφων και να τους
στηρίζουν στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους αυτών. Πολύ δε
περισσότερο έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν και να ενημερώνουν
τους Συναδέλφους για όσα γίνονται και στο Ταμείο Προνοίας που δεν
ανακοινώνεται ποτέ τίποτα. Δεν ανακοινώνονται οι αποφάσεις των
Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, που έχουν
ευρύτερο ενδιαφέρον, δεν ικανοποιούνται τα δικαιώματα δίκαια και
ισόνομα προς όλους τους δικαιούχους και γίνονται πληρωμές
επιλεκτικά, παραγοντίστικα και ρουσφετολογικά.
Για ποιό άραγε, σοβαρό λόγο δεν πρέπει οι Σύλλογοι να
παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να ακουστεί η άποψη τους; Μήπως
σκοπεύουν να λειτουργήσουν και πάλι αντικαταστατικά, παράνομα και
σε βάρος των συμφερόντων και των δικαιωμάτων πολλών Συναδέλφων;
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Ταμείου
Προνοίας θα μπορούσαν να εξετάσουν την δυνατότητα νομίμου
επανϋπολογισμού του εφάπαξ με μισθούς προ των μειώσεων του 2010
και 2011 και φυσικά για όλους που υπέστησαν τις μειώσεις αυτές.
Οι Σύλλογοι δεν μπορούν να αδιαφορήσουν, να συναινέσουν και
να συμπράξουν σε αντικαταστατικές ενέργειες.
Με Εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.

ΦΛΩΡΟΣ Γ.

