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Μετά το κενό που άφησε στο Δ.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. η απώλεια τον
περασμένο Ιούλιο του συναδέλφου Κ. Παπαδόπουλου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. πρότεινε σήμερα στον αρμόδιο
υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ν. Φαρμάκη το διορισμό του
συναδέλφου Γ. Τσαπόγα ως τακτικού και Ι. Αγγούρη ως
αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ταμείου μας.
Με την απόφασή του αυτή το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. επιδιώκει να
συμβάλει, με την παρουσία των δύο έμπειρων και καταξιωμένων
συναδέλφων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εκσυγχρονισμού
του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα
των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εν ενεργεία συναδέλφων.
Ηδη, προς αυτήν την κατεύθυνση η Ε.Σ.Η.Ε.Α.:
1. Εχει αναλάβει το κόστος της αναλογιστικής μελέτης των
Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και συνεχίζει να
χρηματοδοτεί την προσπάθεια οργάνωσης του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. με την
από εξαμήνου πρόσληψη τριών υπαλλήλων με ανανεούμενες δίμηνες
συμβάσεις έργου.
2. Πρωτοστατεί, μαζί με τις άλλες οργανώσεις των ασφαλισμένων
στα Ταμεία μας, στην από οκταμήνου απόφαση για τη συγκρότηση
ελεγκτικού μηχανισμού για τη σύλληψη και την απόδοση του
αγγελιοσήμου, που μένει να προωθήσει το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ..
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποφάσισε σήμερα να συνεργαστεί με τις
άλλες οργανώσεις των ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και με τη
διοίκηση του ασφαλιστικού μας οργανισμού, για να επεξεργαστεί
και να προωθήσει στο υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίσεις
που θα καταστήσουν αποτελεσματικό το Ταμείο. Υπενθυμίζουμε ότι
η Ε.Σ.Η.Ε.Α. επανέφερε πρόσφατα στο Δ.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. με
επιστολή, το θέμα της αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και

της χορήγησης μιας επιπλέον σύνταξης στους συνταξιούχους.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. υποστηρίζει, επίσης, το αίτημα των αντιστασιακών
δημοσιογράφων να τους επαναχορηγηθεί το επίδομα του 15%.
Ζήτησε ακόμη από το Δ.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., να προωθήσει άμεσα
στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το σοβαρό αίτημα να
αναγνωριστεί στους συναδέλφους μας η προϋπηρεσία, η οποία
διανύθηκε σε εργασία δημοσιογραφική, ο χρόνος της στρατιωτικής
υπηρεσίας, η περίοδος της 7χρονης δικτατορίας, καθώς και άλλων
περιπτώσεων που οι συνάδελφοι για διαφόρους λόγους δεν έκαναν
χρήση.

