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(Σταδίου 29-Αθήνα)

Κινητοποίηση για τη σωτηρία των Ασφαλιστικών μας Ταμείων

Το Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων), το Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης), στο οποίο εντάχθηκε το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και το Τ.Π.Δ.Υ. (Εφάπαξ),
όπως και όλα τα μεγάλα Ταμεία Κοινωνικής ασφάλισης, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
Η ευθύνη είναι διαχρονική και βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες με την πολιτική που
ακολούθησαν οδήγησαν τα Ταμεία στη σημερινή τους κατάσταση. Η κατάργηση των
κοινωνικών πόρων, η διασπάθιση των χρημάτων μας στο Χρηματιστήριο, το κούρεμα PSI το
Μάρτιο του 2012, που αφαίρεσε από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία 13 δισ. ευρώ, τα δομημένα
ομόλογα, οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών και η πολιτική
ελαχιστοποίησης των προσλήψεων, έχουν οδηγήσει στην εξάντληση των αποθεματικών των
Ταμείων μας με αποτέλεσμα να αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν ακόμα και σ’ αυτές
τις μειωμένες παροχές τους.
Χαρακτηριστικό της σημερινής κατάστασης είναι ότι στο Ε.Τ.Ε.Α. προτάθηκε προσφάτως
να εκποιηθεί αντί πινακίου φακής, ομόλογο με ημερομηνία λήξης το 2032, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την περιουσιακή κατάσταση του Ταμείου.
Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα Ταμεία του Δημοσίου. Το Μ.Τ.Π.Υ. μετά και
την κατάργηση της κράτησης 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου, κάθε μήνα
αντιμετωπίζει μεγάλο έλλειμμα.
Το Τ.Π.Δ.Υ. δεν έχει δυνατότητα να καλύψει τους 28.000 συνταξιούχους από 1-9-2013. Ο δε
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης επιβεβαίωσε μέσω των Μ.Μ.Ε. τις ανησυχίες μας ότι μετά την κατάργηση του
παλαιού μαθηματικού τύπου, ακολουθεί νέα μείωση στα εφάπαξ για όσους έχουν
συνταξιοδοτηθεί μετά την 1-9-2013, με νέο μαθηματικό τύπο.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα
των Ασφαλιστικών Ταμείων, θεσπίζοντας μόνιμη-νομικά κατοχυρωμένη-κρατική
χρηματοδότηση.
Θεωρούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση οφείλει να υπερασπιστεί με αυτό τον τρόπο την
Κοινωνική Ασφάλιση, η οποία πάντα βρισκόταν στο στόχαστρο του Κεφαλαίου. Ειδικά τα
τελευταία χρόνια, με αφορμή την οικονομική κρίση, οι κυρίαρχοι οικονομικοί κύκλοι
επεδίωξαν απροκάλυπτα την αποδόμησή της και την παράδοση όλου του ασφαλιστικού
συστήματος στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να αγνοήσει τις
απαιτήσεις των δανειστών. Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι φορείς που έχουν
συγκροτήσει τη Συντονιστική Επιτροπή για τη «σωτηρία» των Ασφαλιστικών μας Ταμείων,
καλούν σε Συγκέντρωση, την ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΜΑΙΟΥ 2015 και ώρα 12.30 μ.μ. έξω από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου
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29-Αθήνα). Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει Παναττική Στάση
Εργασίας από τις 12.00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Επιτροπή
από εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των Φορέων θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης στη 1.00 μ.μ.
Απαιτούμε:
1. Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος με Νόμο, όπως έχει δεσμευτεί η
παρούσα κυβέρνηση.
2. Επαναφορά της κράτησης 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου υπέρ του
Μ.Τ.Π.Υ., που καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
3. Διασφάλιση του κοινωνικού αναδιανεμητικού χαρακτήρα της Ασφάλισης και
σταθερή εγγύηση του κράτους για τη βιωσιμότητα των
Ταμείων μας. Ακύρωση
των σχεδίων μετατροπής του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από
αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό. Αποκατάσταση των απωλειών λόγω του PSI.
4.Καμία νέα μείωση στο ΕΦΑΠΑΞ και σ’ όλα τα Ταμεία. Να καταργηθούν τα
μνημόνια και όλες οι μειώσεις, στους μισθούς, στις συντάξεις, στα Επικουρικά
Ταμεία και στο ΕΦΑΠΑΞ.
5. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
6. Κατάργηση των μνημονίων και διαγραφή του χρέους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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