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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό προς ψήφιση,
επανερχόμαστε στο αίτημα μας για επανεξέταση της ένταξης του ΤΑΝΠΥ στον
ΟΑΕΕ.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη επιστολή μας για το ίδιο θέμα
(συνημμένο), ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ έχει αναλογία ασφαλισμένων
/ συνταξιούχων 6,39 προς 1 και ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης αναλογία 5,42
προς 1. Τα αποθεματικά του κλάδου κύριας ασφάλισης επαρκούν για την καταβολή
συντάξεων 6,5 ετών, ακόμη κι αν δεν υπήρχαν καθόλου έσοδα, ενώ τα αντίστοιχα της
επικουρικής ασφάλισης για συντάξεις 3 ετών, ομοίως και χωρίς καθόλου έσοδα.
Το ΤΑΝΠΥ δεν έχει ποτέ λάβει κρατική επιχορήγηση ή κοινωνικό πόρο και οι
ισολογισμοί του έχουν θετικό αποτέλεσμα από την ίδρυσή του έως σήμερα.
Παρ’ όλες τις ενστάσεις των εμπλεκόμενων φορέων (σύλλογοι, σωματεία,
εργαζομένων, υπαλλήλων, εργοδοτών συνταξιούχων, υπαλλήλων του Ταμείου, Δ.Σ.
του Ταμείου) με το Ν. 3655/08 η κύρια ασφάλιση του Ταμείου μας, εντάχθηκε στον
Ο.Α.Ε.Ε. και η επικουρική εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ.
Ο διαχωρισμός που υπέστη το Ταμείο μας και η ένταξη των δύο κλάδων στο νέο
σχήμα έχει τραγικές επιπτώσεις στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους αλλά
και στο ίδιο το Ταμείο.
Αντίθετα, η πολιτεία έλαβε ειδική μέριμνα για άλλα ταμεία, δημιουργώντας το ΕΤΑΑ
για παράδειγμα. Θεωρούμε ότι το Ταμείο μας θα έπρεπε να έχει ανάλογη μεταχείριση
λαμβάνοντας υπόψη την υποδειγματική λειτουργία του.
Παρακαλούμε για ορισμό συνάντησης με εκπροσώπους των φορέων μας κατά τη
διάρκεια της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα
προβλήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του Ν. 3655/2008 και τις λύσεις
που προτείνουμε για το Ταμείο μας.
Με εκτίμηση,
Τα Διοικητικά Συμβούλια
1.Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.)
2.Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Τ.Γ.Μ.Θ)
3.Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ο.Ν.Π.Ε.)
4.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

