
 

 
 

 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αιτία «πολέµου» µε την Κυβέρνηση αποτελεί για τους ∆ηµοσίους 

Υπαλλήλους, η δεδηλωµένη –πλέον- απόφασή της, να προχωρήσει σε νέα 
δραστική περικοπή των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο. 

Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της σηµερινής συνάντησης της Ε.Ε. της 
Α.∆.Ε.∆.Υ. µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ο Υπουργός δεν έκανε δεκτή καµία από τις προτάσεις των εργαζοµένων, 
σχετικά τους τρόπους και τα µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν, ώστε να 
διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των Ταµείων των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ, 
ΤΠ∆Υ, ΜΤΠΥ) και η ικανότητά τους να καταβάλλουν κανονικά τις συντάξεις και τα 
εφάπαξ των ασφαλισµένων τους. Ο Υπουργός δήλωσε, ευθέως, την απόφαση της 
Τρικοµµατικής Συγκυβέρνησης να προχωρήσει σε επιπλέον µείωση κατά 22,68% 
στο -ήδη µειωµένο κατά 20%- εφάπαξ των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.   

Επισηµαίνουµε ότι τα Ταµεία των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, έχουν οδηγηθεί στη 
σηµερινή κατάσταση, εξαιτίας: 1. της χρόνιας υφαρπαγής των αποθεµατικών τους από 
το Κράτος, 2. της κατευθυνόµενης εµπλοκής τους στο Χρηµατιστήριο, 3. της 
χρησιµοποίησης των αποθεµατικών τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηµατικών ή 
κοινωνικών πολιτικών χωρίς την  ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους, 4. των 
κυβερνητικών επιλογών που οδήγησαν στον περιορισµό της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο 
και σε δραµατική αλλαγή της σχέσης εργαζοµένων – συνταξιούχων, καθώς και 5. της 
πολιτικής επιλογής, εσχάτως, για υποχρεωτική υπαγωγή τους στο PSI.  

Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ το σύνολο των αποθεµατικών του ΤΕΑ∆Υ στο Κοινό 
Κεφάλαιο της ΤτΕ στις 9/3/2012 (πριν την υπαγωγή στο PSI) ανερχόταν σε 1,789 δις 
ευρώ, σήµερα µε τα βίας ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ! 

Απαιτούµε από την Κυβέρνηση να σεβαστεί και να τηρήσει τις δεσµεύσεις της 
για µη περαιτέρω µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και των 
συνταξιούχων και στο πλαίσιο –τουλάχιστον- της υπεσχηµένης διαπραγµάτευσης 
των επαχθών όρων της ∆ανειακής Σύµβασης µε την Τρόικα, να απαιτήσει και να 
επιτύχει την ανακεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων, 
όπως άλλωστε έπραξε για τις Τράπεζες! 

 

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