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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μετατροπή του Ταμείου Πρόνοιας σε ΝΠΙΔ, είδαμε την
παρελθούσα Κυριακή το πρωτοφανές γεγονός να απαγορεύεται η είσοδος στη Γενική
Συνέλευση των εκπροσώπων των Συλλόγων Συνταξιούχων και μάλιστα μας εστάλη το υπ’
αριθ. 620/12-7-2019 «απαγορευτικό εισόδου». Είναι φανερό ότι εισάγονται νέα ήθη στη
Γαλατία. Και όχι μόνο αυτό. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά την «κλειστή»
Γενική Συνέλευση οι διοικούσες το Ταμείο, συνταξιούχες και οι ίδιες, επιδόθηκαν σε
κρεσέντο παραπληροφόρησης σε βάρος των συνταξιούχων και των Συλλόγων τους,
ισχυριζόμενες ότι δήθεν η προσφυγή και των Συλλόγων μας στο Δικαστήριο κατά της
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του παρελθόντος Δεκεμβρίου αποβλέπει, δήθεν, να
εμποδίσει την καταβολή διαφορών εφ’ άπαξ που προκύπτουν από τις μειώσεις των
αποδοχών των ετών 2011-2012. Πρόκειται για ασύστολο ψεύδος. Η προσφυγή των
Συλλόγων μας αποβλέπει στο να επανέλθει η νομιμότητα στη λειτουργία του Ταμείου
Πρόνοιας, νομιμότητα που διαταράχθηκε από τις πρωτοφανείς ενέργειες της διοίκησής
του, που έφθασε μέχρι του σημείου να ζητεί την τροποποίηση του καταστατικού και την
καθιέρωση και της επιστολικής ψήφου και ταυτόχρονα να εφαρμόζει την επιστολική ψήφο
πριν καν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ο tempora ο mores!!! Επιπλέον η διοίκηση του
Ταμείου αποκλείει παρανόμως όλους τους συνταξιούχους από το δικαίωμα της
αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας (μέχρι 5 έτη) παρότι το καταστατικό ρητά προβλέπει το
απαράγραπτο των δικαιωμάτων όλων όσων διετέλεσαν μέλη του. Είναι φανερό ότι ο
αποκλεισμός αυτός αποβλέπει στο να ευνοήσει τους ελάχιστους εναπομείναντες ως μέλη
του Ταμείου υπό το πρωτοφανές πρόσχημα της μη εξόφλησης του 1/100 του δικαιούμενου
εφ’ άπαξ. Αυτοί, όμως, που δεν εισέπραξαν το 1/100 του εφ’ άπαξ είναι πιστωτές του
Ταμείου και όχι μέλη, μέλη όμως πλέον ουσιαστικώς δεν υπάρχουν. Θεωρούμε τη
συμπεριφορά των μελών της Διοίκησης του Ταμείου ύβρη για όλους όσους επί δεκαετίες
μόχθησαν και αιμοδότησαν το Ταμείο. Μπροστά σ’ αυτή την πρωτοφανή κατάσταση που
διαμορφώθηκε στο Ταμείο Πρόνοιας, σε συνδυασμό: α) με τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις
μελών της διοίκησης, για τις οποίες δεν παρασχέθηκε καμία εξήγηση, και β) με τις
έγγραφες καταγγελίες παραιτηθέντων μελών, οι Σύλλογοί μας θα συνεχίσουν να

επιδιώκουν να προστατεύουν τα αναφαίρετα δικαιώματα ΟΛΩΝ των συνταξιούχων. Η
παραπληροφόρηση ΔΕΝ θα περάσει. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η
παραπληροφόρηση συνοδεύεται από υπερχειλή υποκρισία, με το να ισχυρίζεται η
Πρόεδρος, στις 12/7/2019, ότι: << Εξυπακούεται ότι θέματα που ενδεχομένως απασχολούν πρώην μέλη
του Ταμείου, μπορούν να συζητηθούν θεσμικά μεταξύ του Δ.Σ και των εκπροσώπων σας, στο σωστό πλαίσιο και
εν ευθέτω χρόνω>>, και αυτό τη στιγμή κατά την οποία από τις 18/3/2019 έχουμε παρακαλέσει

για άμεση συνάντηση μαζί της και μας έχει αγνοήσει επιδεικτικά, όπως αγνόησε πρόσκληση
να παραβρεθεί σε Γ.Σ. Συνταξιούχων.
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