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Θέμα: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΤΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ/ Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΕΤΕΑ
Η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) απευθύνεται σε σας ως ΝΠΔΔ και
θεσμοθετημένος Σύμβουλος του Κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής
Εκπαίδευσης, εκπροσωπώντας περίπου 15.000 Επιστήμονες -Χημικούς.
Τον τελευταίο καιρό έχει περιέλθει σε γνώση της ΕΕΧ η ανησυχία μεγάλου αριθμού
συναδέλφων που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα που με βάση το νόμο 2084/1992
είχαν επιλέξει να ασφαλίζονται σε δύο ασφαλιστικά ταμεία (πχ ΤΕΑΧ και ΤΕΑΔΥ) με
αποκλειστική επιβάρυνσή τους για τις εισφορές του δεύτερου ταμείου.
Παρότι τα καταστατικά αυτών των ταμείων βρίσκονται ακόμη σε ισχύ σε ότι αφορά
στις εισφορές και στις παροχές και το ενιαίο ταμείο ΕΤΕΑ δεν έχει παρουσιάσει νέο
καταστατικό
σε ότι τις αφορά, οι συνάδελφοι έχουν γίνει αποδέκτες αιτήματος από τις
υπηρεσίες τους να επιλέξουν τη μία από τις δύο εισφορές.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί εντονότατη ανησυχία για την περικοπή ή και την
απώλεια της δεύτερης επικουρικής σύνταξης για την οποία οι συνάδελφοι έχουν
καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές.
Είναι προφανές ότι η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ θα έχει ως
αποτέλεσμα την καταβολή μίας και μόνης εισφοράς, αλλά αποτελεί αντικείμενο
στοιχειώδους δικαιοσύνης η διασφάλιση των εργαζομένων που επέλεξαν, χωρίς να
έχουν υποχρέωση, την καταβολή δύο εισφορών, ώστε να εξασφαλίσουν ένα
καλύτερο βιοτικό επίπεδο μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου.

Επιπροσθέτως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η απόδοση των συντάξεων
παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση δημιουργώντας
ακόμη και προβλήματα
επιβίωσης σε οικογένειες που έχουν αυτή ως μοναδικό πόρο.
Για όλα αυτά σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που προτίθεστε
να πάρετε ώστε:
 Να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών για τους εργαζόμενους
χημικούς του δημόσιου τομέα που έχουν πληρώσει οικειοθελώς εισφορές σε
δύο επικουρικά ταμεία.
 Να επιταχυνθεί η απόδοση των συντάξεων των αποχωρούντων από την
υπηρεσία συναδέλφων -χημικών.
Για να συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν σχετικά με τα ασφαλιστικά
ζητήματα των Χημικών, αιτούμεθα συνάντησης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να
μας ενημερώσετε σχετικά και να σας αναπτύξουμε τις προτάσεις μας.
Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
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