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Συνάδελφοι,
Επί έξι μήνες υπήρξα μέλος του Δ.Σ. του ΤΣΠΕΑΘ, ύστερα από
πρόταση της ΕΣΗΕΑ, εκπροσωπώντας τους συνταξιούχους του
Ταμείου. Στο χρονικό αυτό διάστημα διαπίστωσα ότι το ΤΣΠΕΑΘ
είναι ένα υγιές Ταμείο με αποθεματικά που πλησιάζουν τα 700
εκατ. ευρώ, χωρίς επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δυστυχώς τα αποθεματικά αυτά λιμνάζουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος και γίνονται ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου για να
καλύπτουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Το Δ.Σ. του
ΤΣΠΕΑΘ, εντός του 2008, πήρε αποφάσεις για αύξηση των
συντάξεων κατά 100 ευρώ το μήνα, πέραν της εισοδηματικής
πολιτικής, αύξησης του οικογενειακού επιδόματος και αύξηση του
επιδόματος ανεργίας. Οι αποφάσεις αυτές δεν εγκρίθηκαν από το
υπουργείο Απασχόλησης και έτσι δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν.

Από την 1 η Οκτωβρίου 2008 το υγιές και εύρωστο ΤΣΠΕΑΘ
μετατράπηκε σ έναν απλό Τομέα (λογαριασμό) στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ,
σύμφωνα με το σχέδιο ενοποίησης της κυβέρνησης. Προσωπικά από
την αρχή ήμουν αντίθετος στην πολιτική ενοποίησης των Ταμείων,
όχι μόνο γιατί αφαιρείται το 10% του αγγελιοσήμου αλλά και
γιατί στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ εντάσσονται και άλλοι κλάδοι εργαζομένων
(Τεχνικοί Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης) χωρίς αποθεματικά
θέτοντας άμεσα θέμα ανακατανομής των ποσοστών του αγγελιοσήμου
και άρα μείωσης των πόρων του ΤΣΠΕΑΘ.
Η αφαίρεση πόρων από τον λογαριασμό του ΤΣΠΕΑΘ γίνεται χωρίς
να υπάρχει αναλογιστική μελέτη για το αν το Ταμείο θα μπορεί
να είναι βιώσιμο αύριο. Γι αυτό είναι τεράστια η ευθύνη
εκείνων των συνδικαλιστικών παρατάξεων και μεμονωμένων
συνδικαλιστών μέσα στην ΕΣΗΕΑ αλλά και εκτός αυτής, που όταν
άνοιξε το ασφαλιστικό, υποστήριξαν τη δημιουργία του Ενιαίου
Ταμείου Τύπου, στρώνοντας έτσι το χαλί στα κυβερνητικά σχέδια
και υπονομεύοντας το μέλλον των συντάξεών μας.
Συνεπής στις θέσεις μου αυτές κατά τη διάρκεια της θητείας μου
καταψήφισα στο Δ.Σ. του ΤΣΠΕΑΘ όλες τις προπαρασκευαστικές
ενέργειες του Υπ. Απασχόλησης για τη λειτουργία του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
όπως κατασκευή ταμπελών σ όλα τα κτίρια των υπό ενοποίηση
ταμείων με έξοδα του ΤΣΠΕΑΘ, αγορά λογισμικού (αξίας 25.000
ευρώ) για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου του ενιαίου Ταμείου
πάλι με έξοδα του ΤΣΠΕΑΘ κ.λπ.
Το υπουργείο Απασχόλησης με απόφαση του με όρισε αναπληρωτή
του Ειδικού Συμβούλου του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, χωρίς να με
ρωτήσει αν αποδέχομαι τη θέση αυτή. Η παραίτησή μου είναι
αυτονόητη και σύμφωνη με τις θέσεις της ΕΣΗΕΑ, της ΠΟΕΣΥ και
των άλλων δημοσιογραφικών Ενώσεων. Σας επισυνάπτω την επιστολή
που έστειλα στον νέο πρόεδρο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Ιγγλέσης
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