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ΚΟΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Α.∆.Ε.∆.Υ – ΠΟΠΣ – ΠΕΣΕΚ – ΟΣΥΠΕ – ΣΥΛ. ΜΤΠΥ 

 
Μαζική ήταν η συµµετοχή στην παράσταση διαµαρτυρίας που 

πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 28 Μαΐου 2015, στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνταξιούχοι και  
εργαζόµενοι  ανταποκρίθηκαν στο  κάλεσµα της συντονιστικής  επιτροπής για τη   
«σωτηρία» των Ασφαλιστικών µας Ταµείων, µε κύρια αιτήµατα τη στήριξη των 
Ταµείων, καθώς αντιµετωπίζουν τεράστια δυσκολία να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, και τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους µέσω της θέσπισης 
µόνιµης κρατικής χρηµατοδότησης.  

 
Στη συνάντηση µε τον Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, ∆. Στρατούλη, 

εκφράστηκε η έντονη ανησυχία εργαζοµένων και συνταξιούχων για το παρόν και το 
µέλλον των Ασφαλιστικών Ταµείων, ανησυχία η οποία προκύπτει τόσο από τη 
σηµερινή οικονοµική κατάσταση των Ταµείων όσο και από τα όσα έχουν δει το 
τελευταίο διάστηµα το φως της δηµοσιότητας σχετικά µε τις νέες απαιτήσεις 
των δανειστών.  

 
Από την πλευρά εργαζόµενων και συνταξιούχων τονίστηκε τόσο η ανάγκη για 

άµεσες ενέργειες χρηµατοδότησης του ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών 
Υπαλλήλων), του ΤΠ∆Υ (Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) και του ΕΤΕΑ 
(Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης) όσο και η ανάγκη να εγγυηθεί η Κυβέρνηση 
τη βιωσιµότητα των Ασφαλιστικών Ταµείων, προχωρώντας στη θέσπιση µόνιµης – 
νοµικά κατοχυρωµένης – κρατικής χρηµατοδότησης.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόµενοι και συνταξιούχοι διεκδικούν:  

 
• Τη διασφάλιση του κοινωνικού αναδιανεµητικού χαρακτήρα της 

Ασφάλισης, µε την εγγύηση του Κράτους και την ακύρωση των σχεδίων 
µετατροπής του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης από αναδιανεµητικό σε 
ανταποδοτικό.  

 
• Την αποκατάσταση των απωλειών των Ταµείων λόγω του PSI και όχι µόνο. 
 
• Την άµεση χρηµατοδότηση όλων των Ταµείων ώστε να µπορούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους.  



 2
Ειδικότερα, όσον αφορά: 

 
• Στις επικουρικές συντάξεις του ∆ηµοσίου: Ζητήθηκε η δέσµευση της 

Κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος 
και στην άµεση οικονοµική ενίσχυση του Ταµείου. Ο Υπουργός δήλωσε την 
πρόθεση της Κυβέρνησης για άµεση ενίσχυση του ΕΤΕΑ µε 50 εκατ. ευρώ από 
υπολογαριασµό του ΑΚΑΓΕ και δεσµεύτηκε ότι σύντοµα το Υπουργείο θα 
προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για πάγωµα της ρήτρας µηδενικού 
ελλείµµατος.   

 
• Στο ΤΠ∆Υ: Ζητήθηκε από τον Υπουργό να δεσµευτεί ότι δε θα 

πραγµατοποιηθεί καµία νέα µείωση στο εφάπαξ των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και ότι 
θα διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πρόσθετοι πόροι (περίπου 700 εκατ. ευρώ) προς το 
σκοπό αυτό. Επί αυτού του θέµατος ο Υπουργός δεν έδωσε οριστική απάντηση. 
Αναφέρθηκε «στην αναζήτηση τρόπου που θα οδηγεί τα εφάπαξ στο ίδιο 
επίπεδο που βρίσκονταν την 31η Αυγούστου 2013, πριν δηλαδή εφαρµοστεί ο 
µνηµονιακός µαθηµατικός τύπος που θα οδηγούσε σε µεγάλες µειώσεις».  

 
• Στο ΜΤΠΥ: Ζητήθηκε τόσο η άµεση χρηµατοδότηση του Μετοχικού Ταµείου 

όσο και η επαναφορά της κράτησης 3% επί των προµηθειών του ∆ηµοσίου, που 
καταργήθηκε από την προηγούµενη Κυβέρνηση. Ο Υπουργός δεσµεύτηκε για 
άµεση διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από υπολογαριασµό του ΑΚΑΓΕ και 
τη διάθεση επιπλέον 71 εκατ. ευρώ από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του 
∆ηµοσίου από το Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους. Επίσης, ανέφερε ότι «εάν 
χρειαστεί θα υπάρξει µέριµνα και µέσω κρατικού προϋπολογισµού». Για το 3%  
δεν ανέλαβε συγκεκριµένη  δέσµευση,  ενώ  σε προηγούµενη  συνάντηση είχε 
δεσµευτεί  για επαναφορά του µε πρόταση νόµου, που θα κατέθετε στη Βουλή 
στις αρχές Μαΐου.  

 
• Στις κύριες συντάξεις: Ζητήθηκε η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, 

καθώς και η κατάργηση της ρύθµισης που προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη 
προσδιορίζεται µε το µισθολογικό κλιµάκιο που είχαν οι υπάλληλοι πριν την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 του Ν3986/2011. Ο Υπουργός 
δεσµεύτηκε ότι θα υπάρξει σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία για την 
κατάργηση της ανωτέρω ρύθµισης, χωρίς να κάνει λόγο για επαναφορά 13ης και 
14ης σύνταξης.  

 
Σε κάθε περίπτωση τονίζουµε ότι η συντονιστική επιτροπή για τη διάσωση 

των Ταµείων θα συνεχίσει τον αγώνα, αξιώνοντας από την Κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην υλοποίηση των ως άνω δεσµεύσεων, αλλά και να εγγυηθεί τη 
βιωσιµότητα των Ασφαλιστικών Ταµείων και στο µέλλον, προχωρώντας στη 
θέσπιση µόνιµης κρατικής χρηµατοδότησης.                                             

 


