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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Έχουμε κάνει γνωστό σε όλους σας, ότι τα τελευταία χρόνια η
επικοινωνία με τη διοίκηση του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου, είναι
δύσκολη έως ανέφικτη.
Είναι επίσης, γνωστό ότι η πολιτική του Συλλόγου μας, είναι να
κρατά χαμηλούς τόνους, να σκέφτεται αρκετά τις όποιες ενέργειές του,
να ακούει όλες τις απόψεις και να κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας
και της λογικής.
Έτσι, στηριζόμενοι στις γραπτές διαμαρτυρίες της Εφορευτικής
Επιτροπής του Ταμείου Πρόνοιας και μην μπορώντας να έχουμε μια
απάντηση από το Ταμείο για όλα αυτά, αποφασίσαμε να καταθέσουμε
πρόσθετη παρέμβαση του Συλλόγου μας, υπέρ της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, επικεντρώνοντας την παρέμβασή μας, στο μέρος που αφορά
τον σκοπό της Επιτροπής και την παρεμπόδισή του, δηλ. τον οικονομικό
και διαχειριστικό έλεγχο.
Για την ιστορία, ενώ κάποιοι, κόμπαζαν από πέρσι το καλοκαίρι,
ότι θα κλείσουν φυλακή τη Διοίκηση του Ταμείου και «έταζαν» ότι
μπορούν να κάνουν μέλη του Ταμείου, τους Συνταξιούχους, «με ένα
άρθρο και ένα νόμο», το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα και
για δεύτερη φορά ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, πράγμα
πρωτόγνωρο.
Τον τελευταίο καιρό, με ένα σκεπτικό που δεν μας βρίσκει
σύμφωνους, για λόγους που στηρίζονται σε προηγούμενη δικαστική
εμπειρία, στέλνονται σε συναδέλφους και μέλη του Συλλόγου μας,
ενημερωτικές επιστολές και εξουσιοδοτήσεις που θα τους δεσμεύσουν σε
δικαστικό αγώνα με απροσδιόριστο κόστος και αβέβαιο έως αρνητικό
αποτέλεσμα.
Βρισκόμενοι μπροστά σε προβληματισμό των μελών μας και
προθεσμίες για δικαστικές ενέργειες που δεν υφίστανται, ζητάμε από τα

μέλη μας, να μας εμπιστευθούν και να ακολουθούν τη γραμμή του
Συλλόγου τους.
Πιστοί θιασώτες της ενοποίησης των Συλλόγων, επιλέγουμε να μην
ακολουθούμε τακτικές που δεν μας χαρακτηρίζουν και την
υπονομεύουν.
Τα προβλήματα των Συνταξιούχων δε λύνονται με «ανεπίτρεπτους
διαλόγους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά με αγώνες και
προσήλωση στους στόχους και στα δίκαια αιτήματά μας.
Σχετικά με την ενοποίηση των Συλλόγων που αναφέρουν
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι ότι καθυστέρησε και έπρεπε να γίνει
«χθες», πράγματι έπρεπε να είχε γίνει από το 2019 όταν το αποφάσισαν
οι δύο Γενικές Συνελεύσεις μας και το Καταστατικό του ενοποιημένου
Συλλόγου ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
Αλλά, οι συνεχείς απαιτήσεις που προβάλλονταν από την άλλη
πλευρά μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση, που δεν είναι αρεστή σε
κανένα.
Συναδέλφισσες και Συνάδεφλοι,
Παράκληση του Δ.Σ. είναι να προσπαθείτε να ενημερώνεστε μόνο
από τις επίσημες ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, να απομονώνετε κάθε
διασπαστική
και
υβριστική
άποψη
που
σκοπό
έχει
να
αποπροσανατολίζει από τον έναν και μοναδικό στόχο :
το συμφέρον των Μελών μας
Οι ενέργειές για την ενοποίηση συνεχίζονται, τα σχόλια για την
φωτοτυπία της ταυτότητας, αν υπάρχει ή όχι στη διαδικασία της
ψηφοφορίας, δεν χρειάζονται, διότι σύμφωνα με το Νόμο 4331/15,
άρθρο 27, οι Συνταξιούχοι πρέπει να μετέχουν στην ψηφοφορία των
Συλλόγων τους με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Για το
θέμα αυτό, έχει τεθεί ερώτημα σε έγκριτα δικηγορικά γραφεία και
περιμένουμε την απάντησή τους.
Επίσης, όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που
τίθεται, σας γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε αναχρονιστικοί, την μελετάμε απ’
όλες τις πλευρές, δε βασιζόμαστε μόνο στα εγγόνια των συναδέλφων που
δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να βοηθήσουν, όπως προτάθηκε, και
όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των
νέων εκπροσώπων σίγουρα θα είναι ίσως μόνο ηλεκτρονική.
Υπογραμμίζουμε ότι οι Ελληνικές Βουλευτικές Εκλογές δε γίνονται
ακόμη ηλεκτρονικά.

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι δεν τίθεται πλέον θέμα
ΚΕΠ για τη θεώρηση της υπογραφής, όπως αναφέρθηκε στο ατυχές
παράδειγμα.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Είμαστε στο πλευρό σας.
Προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας, για τα δίκαια αιτήματά όλων
μας και γι’ αυτά που υποσχεθήκαμε.
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