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Κύριοι Τποσργοί, 

Κύριε Τθσποσργέ, 

Τν πξσηνγελέο έιιεηκκα, ζην Τακείν Πξόλνηαο ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ (πνπ είλαη 

ήδε ζηα 800 εθ.), ζην Μεηνρηθό (πεξίπνπ 150 εθ. γηα ην 2011) αιιά θαη ζην ΤΕΑΔΥ (ήδε 

17 εθ.), επηβάιιεη επεηγόλησο ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ. 

Τα Τακεία, ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην, έρνπλ νδεγεζεί ζηε ζεκεξηλή άζρεκε 

θαηάζηαζε, εμαηηίαο ηεο ρξόληαο θαηαιήζηεπζεο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπο από ην Κξάηνο, 

ηελ εκπινθή ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπο γηα ηελ 

θάιπςε θξαηηθώλ εηζνδεκαηηθώλ ή θνηλσληθώλ πνιηηηθώλ, ρσξίο ηελ  αλάινγε θξαηηθή 

ελίζρπζή ηνπο, αιιά θαη εμαηηίαο θπβεξλεηηθώλ επηινγώλ πνπ νδήγεζαλ θαη νδεγνύλ ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο απαζρόιεζεο ζην Δεκόζην θαη ηε δξακαηηθή αιιαγή ηεο ζρέζεο 

εξγαδνκέλσλ – ζπληαμηνύρσλ. 

Τα κέηξα πνπ απνθαζίζηεθαλ από ηελ Κπβέξλεζή ζαο, ζηα πιαίζηα ηνπ κλεκνλίνπ, 

έρνπλ δξακαηηθέο επηπηώζεηο θαη ζηα Τακεία γηα ηε βησζηκόηεηά ηνπο. 

Η κείσζε ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην, κέζα από ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ 13
νπ

 θαη 14
νπ

 κηζζνύ, ηελ πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ θαηά 20%, έρνπλ σο απνηέιεζκα, 

εθηόο ησλ άιισλ, λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηνπο πόξνπο ησλ Τακείσλ. 

Ταπηόρξνλα ν πεξηνξηζκόο ησλ πξνζιήςεσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο απμεκέλεο 

αηηήζεηο γηα ζπληαμηνδόηεζε, έρνπλ νδεγήζεη ηα Τακεία ζε αδηέμνδν. 
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Οη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά, ζηηο δηθαηνινγεκέλεο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο, απαληνύζαλ όηη νη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα αλεζπρνύλ γηαηί ηα 

Τακεία γηαηί ιεηηνπξγνύλ κε ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν θαη ζα θαιύςεη ηα όπνηα 

ειιείκκαηα. 

Τν πξόβιεκα έρεη δηνγθσζεί θαη εθηηκνύκε όηη ζα γίλεη εθξεθηηθό, εάλ δελ ιεθζνύλ 

άκεζα κέηξα αιιά θαη κεζνπξόζεζκα, αθνύ ε θξίζηκε πεξίνδνο πίεζεο, εμαηηίαο ηεο 

σξίκαλζεο θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο, γηα έλα κεγάιν κέξνο εξγαδνκέλσλ, 

έρεη νξίδνληα έσο ην 2017. 

Ήδε έρνπλ ζπδεηεζεί κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ιύζεηο, 

όπσο ε δεκηνπξγία ελόο ζρήκαηνο δαλεηνδόηεζεο, ε έληαμε λέσλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζπκβάζεηο πνπ θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, θαζώο θαη ε άληιεζε πόξσλ από 

ινγαξηαζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ πνπ ζπγθξνηνύληαη σο απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ζέζεσλ ζην Δεκόζην. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεηά άκεζα ζπλάληεζε καδί Σαο, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

θαηεπζύλζεσλ θαη ηελ πξνώζεζε ιύζεσλ, αθνύ ήδε 40 ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνη ζηεξνύληαη 

ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηθαηνύληαη θαη άιινη 200 ρηιηάδεο ηεο θαηαβνιήο κέξνπο, όπσο π.ρ. 

ζην κέξηζκα ησλ Φξηζηνπγέλλσλ ηνπ Μεηνρηθνύ Τακείνπ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ. 

Είλαη επίζεο πξνθαλέο, θάησ από ηνπο όξνπο πνιηηηθήο ζηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο 

ακνηβέο πνπ επηβάιιεη ην κλεκόλην θαη ε Κπβέξλεζε, όηη νη αλαινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζα είλαη απζαίξεηεο θαη απαηηείηαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηήξημεο ηεο βησζηκόηεηα ησλ 

Τακείσλ. 

Κύριοι Τποσργοί, 

Κύριε Τθσποσργέ, 

Είλαη πξνθαλέο ην επείγνλ ηεο ζπλάληεζεο, αθνύ ήδε ηα πξάγκαηα είλαη εθηόο νξίσλ. 

Από ηελ ίδξπζή ηνπο έσο θαη ζήκεξα ηα Τακεία έρνπλ δηαρεηξηζηή θαη εγγπεηή ην 

Κξάηνο, ιόγνο πνπ επηβάιιεη ζε πςειό επίπεδν ηελ θαηεύζπλζε ησλ απνθάζεσλ, γηαηί ε 

θαηάξξεπζή ηνπο εμειίζζεηαη κε απμαλόκελε ηαρύηεηα θαη εθηηκνύκε όηη ε ζπλάληεζε 

καδί Σαο είλαη αλαγθαία γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ πςειή δέζκεπζε πξνώζεζεο 

άκεζσλ ιύζεσλ κε νξίδνληα νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο.-  

 

Για ηην Εκηελεζηική Επιηροπή ηης Α.Δ.Ε.Δ.Τ. 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

      ΠΤΡΟ ΠΑΠΑΠΤΡΟ                     ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ 

 

  


