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Όχι στην κατάρρευση των επικουρικών ταμείων 

και τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία 

 

Η Κοινωνική Ασφάλιση της χώρας μας βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας των 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 

Οι μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν την τελευταία περίοδο με πρόσχημα το 

χρέος έδωσαν τη χαριστική βολή και οδηγούν σε κατάρρευση το δημόσιο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Το κράτος και οι κυβερνήσεις αφού για χρόνια καταλήστευσαν τα αποθεματικά των 

ασφαλιστικών ταμείων και με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους τα οδήγησαν σε αδιέξοδο 

σήμερα  πλέον με τους πρόσφατους αντιασφαλιστικούς νόμους προωθούν την πλήρη 

ανατροπή του. 

Καταργούν το δημόσιο και κοινωνικό σύστημα ασφάλισης που βασίζεται στην 

αλληλεγγύη των γενιών και τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του και από δημόσιο προσπαθούν 

να το μετατρέψουν σε ιδιωτικό , με τη θέσπιση ατομικών λογαριασμών (στα πρότυπα της 

Χιλής του Πινοσέτ). 

Προχώρησαν σε νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων κύριων, επικουρικών και εφάπαξ, 

στην αύξηση των ορίων ηλικίας, στην αύξηση των χρόνων υπηρεσίας. 

Ταυτόχρονα προχωρούν σε νέα ληστεία σε βάρος των Ταμείων με τις μειώσεις μισθών, 

τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις απολύσεις από το Δημόσιο, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις 

πολιτικές που αυξάνουν την ανεργία και την εισφοροδιαφυγή, με τη νέα κλοπή των 

αποθεματικών των Ταμείων μέσα από το κούρεμα των ομολόγων. 

Προσπαθούν επίσης να εκβιάσουν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους για να 

συναινέσουν και να αποδεχτούν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους. Μας καλούν να 

συναινέσουμε στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων που προωθούν, η οποία ως μόνο 

στόχο έχει να αξιοποιήσει τα όποια αποθεματικά έχουν αφήσει σε ορισμένα ταμεία για να 

καλύψει τα ελλείμματα άλλων ταμείων. 

Θα ήταν δυνατό μια ενοποίηση των επικουρικών ταμείων με την κάλυψη των 

ελλειμμάτων, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την καλύτερη αξιοποίηση των 

αποθεματικών να διασφάλιζε και να αναβάθμιζε τις παροχές προς τους ασφαλισμένους. Όμως 

σε συνθήκες μνημονίου  η ενοποίηση οδηγεί στο στραγγαλισμό των ταμείων μας και σε 

σημαντική μείωση των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ. 
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Η διαπραγμάτευση για το κούρεμα των ομολόγων, οδήγησε σε νέο καίριο χτύπημα, 

ίσως καταλυτικό, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας. 

Στη διαπραγμάτευση για το PSI οι τράπεζες και τα πιράνχας των Hedge Funds 

καθόρισαν τους όρους ανταλλαγής ομολόγων εξασφαλίζοντας τα δικά τους συμφέροντα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι «κουρεύτηκαν» όχι μόνο τα ομόλογα των ταμείων, αλλά το 

σύνολο των αποθεματικών τους με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δε γνωστό, ότι 

η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει φροντίσει να εξαιρέσει από το «κούρεμα» πάνω από 50 

δις ομόλογα που κατέχει και μάλιστα με τιμή αγοράς πολύ κάτω από την αξία του χρέους που 

διεκδικεί. 

Με το νέο νόμο προωθείται η μετατροπή των ταμείων σε επαγγελματικά, πράγμα που 

βρίσκει αντίθετο το σύνολο του εργατικού και εκπαιδευτικού κινήματος της χώρας μας, το 

σύνολο των εργαζομένων. 

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και επειδή θεωρούμε ότι η ενοποίηση των 

επικουρικών ταμείων που προωθείται με το νόμο έχει ως στόχο τα όποια αποθεματικά έχουν 

απομείνει στο ΤΕΑΔΥ, το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε ήδη την εξαίρεση του ΤΕΑΔΥ από το 

ΕΤΕΑ. 

Η θέση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή των εκβιαστικών ρυθμίσεων του 

αντιασφαλιστικού νόμου για μετατροπή του ΤΕΑΔΥ σε Επαγγελματικό Ταμείο. 

Θα αγωνιστούμε για την κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων, την κατοχύρωση και 

διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας στα πλαίσια ενός 

δημόσιου και κοινωνικού συστήματος ασφάλισης και της βιωσιμότητάς του με την επαναφορά 

των κλεμμένων αποθεματικών και την ενίσχυσή του από το Κράτος.  

 

 

 

 
 

 

                                                                                             


