Ασφαλιστική ενοποίηση με όρους ισονομίας
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017
Στη διασφάλιση όρων ισονομίας ανταποκρίθηκε η ΠΟΕΣΥ περιλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις
της ΔΑΕΚΔ (ΕΣΠΗΤ) στο σχέδιο προ-μελέτης για τη διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ. Ετσι,
αποκλείστηκε η πιθανή σκοπιμότητα, είτε να μείνουν εκτός διεύρυνσης, είτε -κι αν μπουν- να
έχουν δυσμενέστερους όρους εισφορών οι συνταξιούχοι του πρ. ΤΑΙΣΥΤ.
Στο προσχέδιο για την ανάθεση προμελέτης βιωσιμότητας του διευρυμένου ΕΔΟΕΑΠ
«με βάση τη συνάντηση της 23.1.2017 στα γραφεία της Prudential», το οποίο είχε
προκύψει από τις συναντήσεις των προέδρων που μετέχουν στη συντονιστική επιτροπήδεν υπήρχε ρητή αναφορά για τους συνταξιούχους μας. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία
αναφορά στις εισφορές των νεοεισερχόμενων, παρότι υπήρχε ρητή αναφορά ότι «το ύψος
των παροχών των νέων ασφαλισμένων που θα προσχωρήσουν στον ΕΔΟΕΑΠ θα είναι
ακριβώς ίδιο με αυτό που ισχύει στον οργανισμό, με βάση το καταστατικό του κατά την
31.12.2016».
Στο τελικό κείμενο, με την παρέμβασή της ΔΑΕΚΔ, η ΠΟΕΣΥ πρόσθεσε στα σενάρια μελέτης
διεύρυνσης του ΕΔΟΕΑΠ τις φράσεις: «καθώς και οι ήδη συνταξιούχοι της Β’ Διεύθυνσης
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς υπάρχουν ασφαλισμένοι π.χ. υπάλληλοι, χωρίς σωματείο», «160
ήδη συνταξιούχοι μέλη της ΕΣΠΗΤ», αλλά και ρητή αναφορά ότι «οι νεοεισερχόμενοι θα
έχουν τις ίδιες εισφορές με τους νυν ασφαλισμένους, σε όποιο επίπεδο διαμορφωθούν».
Ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Θεμιστοκλής Κ. Μπερεδήμας οφείλει να εξηγήσει:
• Γιατί, αν και παραβρέθηκε στη συνάντηση της 23ης 1.2017 στην Prudential «κρύφτηκε»
και δεν ΑΠΑΙΤΗΣΕ να υπάρχει στο προσχέδιο της μελέτης διεύρυνσης του ΕΔΟΕΑΠ αναφορά
στους συνταξιούχους της ΕΣΠΗΤ, αλλά και της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) γενικότερα;
• Γιατί δέχτηκε (όπως ο ίδιος παραδέχτηκε ενώπιον του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ) να μελετηθεί
σενάριο όπου οι νεοεισερχόμενοι θα μπουν με τις εισφορές που ήδη πληρώνουν, π.χ. για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή 6,95% και δεν επέμεινε να έχουν όλοι
εξαρχής ενιαίες εισφορές με τους νυν ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ;
ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ: Μήπως τον «κρατάνε» κάποιοι τον δημόσιο υπάλληλο της ΓΓΕΕ;
Δεν είναι καιρός να ενημερώσει τον κλάδο για τα ΜΜΕ στα οποία έχει εργαστεί;

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΛ: Από τις 19 Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία της ΔΑΕΚΔ, το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

έχει λάβει ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση να στηριχθούν με 500 ευρώ ο καθένας όλα τα μέλη της
που εργάζονται ΑΠΛΗΡΩΤΑ στο ΔΟΛ. Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το
ποσό δεν έχει εκταμιευθεί στους απλήρωτους συναδέλφους μας. Ποιους εξυπηρετεί αυτή η
καθυστέρηση;
Με την ευκαιρία να θυμίσουμε στον δημόσιο υπάλληλο της ΓΓΕΕ Θεμιστοκλή Κ. Μπερεδήμα
(που φυσικά ουδέποτε βρέθηκε απλήρωτος στο τέλος του μήνα), ότι για τους «αγώνες»
του στις «καρέκλες» της ΕΣΠΗΤ, τα συνολικά έσοδά του υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ,
από το αγγελιόσημο, που παρήγαγαν με τη δουλειά τους ΚΑΙ οι απλήρωτοι του ΔΟΛ.

Να ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ άμεσα η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
και να στηριχθούν ΕΜΠΡΑΚΤΑ τα μέλη μας στο ΔΟΛ

