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ΘΕΜΑ: Εγκλωβισμός μητέρων που εξασφάλιζαν
συνταξιοδότηση με το Ν.3863/2010
Στις 4-12-2013 εκδόθηκε η εγκύκλιος 68 που αυθαίρετα και χωρίς κανένα
έρεισμα του νόμου δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα για τις μητέρες που βάσει του
νόμου εξασφάλιζαν δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή σας έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τις
βλαπτικές συνέπειες της συγκεκριμένης διάταξης που έφερε μια πλήρη ανατροπή
ακόμα και σε ήδη συνταξιοδοτημένες μητέρες.
Οι μητέρες που θίγονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :
Α. Μητέρες που συνταξιοδοτήθηκαν με το Ν. 3863/ 2010 και με την εγκύκλιο 68/ 412-2013 καλούνται να επιστρέψουν ακόμα και τα χρήματα που έλαβαν.
Β. Είναι αυτές που πριν τις 4-12-2013 κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης,
αποχώρησαν από την εργασία τους αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να συνταξιοδοτηθούν.
Γ. Μητέρες που προσπάθησαν την επανασύνδεσή τους με το ΙΚΑ, είτε μέσω
αυτασφάλισης είτε ως εργαζόμενες, με στόχο να τύχουν τις διατάξεις του νόμου.
Για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επερώτηση, είχαν
καταθέσει προς τον τότε Υπουργό Εργασίας ζητούσαν :
1) Να προβεί στην άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμ.68/2013 εγκυκλίου η οποία
εισάγει δυσμενείς ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους, οι οποίες δεν
προβλέπονται σε κανένα νόμο, αντίθετα βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τις
διατάξεις του νόμου τον οποίο υποτίθεται ότι ερμηνεύουν ;
2) Δεδομένου ότι οι εγκύκλιοι δεν εισάγουν δίκαιο, να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσουν να εφαρμόζονται ως πράγματι
ισχύοντες κανόνες από τα διοικητικά όργανα;
Επικαλούνται μάλιστα την επισήμανση και του Συνηγόρου του πολίτη που έκανε
σχετική έκθεση. Χαρακτηρίζουν δε τις σχετικές εγκυκλίους ως ψευδοερμηνευτικές και
μη σύννομες.
Κύριε Υπουργέ,
Ως πολίτες έχουμε πλέον συνηθίσει να ακούμε υποσχέσεις από την
αντιπολίτευση και μετά ως κυβέρνηση να πράττει το εντελώς αντίθετο.
Αυτή η ανακολουθία δεν εκπλήσσει το λαό.
Πιστεύουμε όμως ότι οι ακραίες και τιμωρητέες αποφάσεις όπως η
συγκεκριμένη εγκύκλιος πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από πλευράς σας ώστε άμεσα
να καταργηθεί.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πράξετε τα δέοντα.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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