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    Ταμείο προνοίας για 4 χιλ. δημόσιους υπάλληλους
και αυξήσεις

04/11/2020 07:20

Συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο αναμένεται να αποκτήσουν και οι περίπου τέσσερις χιλιάδες δημόσιοι
υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο δημόσιο μετά τον Οκτώβριο του 2011,
όταν το κράτος, στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος, υποχρεώθηκε να καταργήσει το μέχρι τότε κρατικό
σχέδιο συντάξεων για τους νεοεισερχόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τελική πρόταση επί του επίμαχου αυτού θέματος αναμένεται να καταθέσει την ερχόμενη Παρασκευή το υπουργείο
οικονομικών, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβε χθες ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Γιώργος Παντελή,
ενώπιον της μικτής επιτροπής προσωπικού εκπαιδευτικής υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), τα μέλη της οποίας συνήλθαν
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η συνταξιοδοτική κάλυψη νεοεισερχόμενων κρατικών υπαλλήλων, στην κρατική
υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Παρουσιάστηκε επιγραμματικά το πλαίσιο της πρότασης της κυβέρνησης και αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα
για περαιτέρω συζήτηση του εν λόγω θέματος τις αμέσως επόμενες βδομάδες.
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Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, το υπουργείο προσανατολίζεται να καταθέσει πρόταση στη βάση
περίπου σχετικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί στην ΑΗΚ και στη αρχή τηλεπικοινωνιών, όπου οι επηρεαζόμενοι
ημικρατικοί υπάλληλοι έχουν ενταχθεί σε ταμείο προνοίας στο οποίο συνεισφέρουν και τα δύο μέρη.

Όπως έχει διαρρεύσει, η πρόταση θα προβλέπει συνεισφορά 6% του εργοδότη και αντίστοιχη του
εργοδοτούμενου. Η ένταξη των υπαλλήλων θα ισχύσει αναδρομικά βάσει της ημερομηνίας πρόσληψης τους στο
δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των επηρεαζόμενων δημόσιων υπαλλήλων προέρχεται από την εκπαιδευτική
υπηρεσία.

«Βασικός πυλώνας για την ΠΑΣΥΔΥ και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι το οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό σχέδιο
να είναι διασφαλισμένο και εγγυημένο από το κράτος, ώστε να μην κινδυνεύει σε καμία περίπτωση από τυχόν
κακές επενδύσεις», σχολίασε στη StockWatch ο Στράτης Ματθαίου, γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ.

«Τα λεφτά της σύνταξης», πρόσθεσε, «είναι ιερά και δεν θα πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο. Μας ενδιαφέρει να είναι
ένα ενισχυμένο συνταξιοδοτικό ταμείο, και στη διαχειριστική επιτροπή να συμμετέχει οπωσδήποτε η γενική
λογίστρια του κράτους ή ο εκάστοτε γενικός διευθυντής του υπ. οικονομικών».

Ο κ. Ματθαίου διευκρίνισε ότι τα κρατικά ταμεία δεν πρόκειται να επηρεαστούν άμεσα, ειδικότερα εν μέσω των
πιέσεων που υφίστανται τα δημόσια οικονομικά λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί από τον Μάιο του 2017, όπως προέβλεπε τότε η συμφωνία πλαίσιο
να προχωρούσε μία ευρύτερη μεταρρύθμιση των ταμείων προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά
τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα κάλυπτε και τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου.

Η πανδημία δεν «κόβει» τις αυξήσεις μισθών

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει την ΠΑΣΥΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι δεν πρόκειται να αναστείλει τη
συμφωνία πλαίσιο, που προβλέπει τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα.

«Δεν πρέπει να προκαλέσουμε ένα φαύλο κύκλο με νέες αποκοπές ή μειώσεις μισθών στο δημόσιο που θα
προκαλέσουν επιπρόσθετο πονοκέφαλο στην οικονομία αφού θα κλονιστεί η κατανάλωση σε μία τόσο ευαίσθητη
περίοδο», παρατήρησε ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ και πρόσθεσε:

«Αν βρεθούμε ενώπιον μίας εθνικής κρίσης και δεν υπάρχει διέξοδος, τότε όλοι μας θα εξετάζαμε το σενάριο να
υπάρξει καθολική συνεισφορά των εργαζομένων ανάλογα με το ύψος των απολαβών τους και όχι να
στοχοποιηθούν για άλλη μία φορά οι δημόσιοι υπάλληλοι».

Η συμφωνία πλαίσιο προβλέπει όπως η αποκατάσταση της μισθοδοσίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, ολοκληρωθεί την 1.1.2023 με κλιμακωτή μείωση των αποκοπών που είχαν επιβληθεί το 2012 και 2013.

Το κράτος με βάση τη συμφωνία δεσμεύεται να αποκαταστήσει τους μισθούς σε ένα πλαίσιο έξι συνεχών δόσεων.
Η πρώτη δόση παραχωρήθηκε την 1  Ιουλίου του 2018 και μέχρι σήμερα παραχωρήθηκαν ακόμη δύο
προσαυξήσεις. Η επόμενη προβλέπεται να παραχωρηθεί τον Ιανουάριο του 2021 και οι υπόλοιπες δύο
προσαυξήσεις θα δοθούν Ιανουάριου του 2022 και αντίστοιχα το 2023.

Του Λεύκου Χρίστου
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