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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Για τη σωτηρία του Μ.Τ.Π.Υ., για την υπεράσπιση της Δημόσιας   

Κοινωνικής Ασφάλισης: 

Στις  12.10.2015 το Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. αποφάσισε να περικόψει 

κατά 50% το μέρισμα, στους δικαιούχους του Ταμείου. Η απόφαση αυτή 

έρχεται  μετά την κατάργηση της κράτησης 3% επί των προμηθειών του 

Δημοσίου υπέρ του Ταμείου  από τη  συγκυβέρνηση  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (από 

1.1.2015) και την κατάργηση της διάταξης του ν.4325/2015 από την 

παρούσα Κυβέρνηση,  διάταξη που έδινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης 

του Ταμείου από το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 

Γενεών). Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση αφήνει το Ταμείο να 

καταρρεύσει και θα χρησιμοποιήσει την «αδυναμία» του Ταμείου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,  για να το κλείσει. 

Η  Κοινωνική Ασφάλιση  διαλύεται.  Οι πρόσφατες  ρυθμίσεις που 

ψηφίστηκαν στη Βουλή, στα πλαίσια των δεσμεύσεων του 3ου  μνημονίου 

που έχει υπογράψει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγούν σε εξαθλίωση 

τους συνταξιούχους. Τα νέα όρια ηλικίας και οι νέες μειώσεις που 

έρχονται στην ουσία δίνουν τη χαριστική βολή στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. 

Το Μ.Τ.Π.Υ. λειτουργεί από το 1867, ιδρύθηκε από τους ίδιους 

τους εργαζόμενους και στηρίζεται στις εισφορές των εργαζομένων. Το 

κράτος έχει διαχρονική ευθύνη, γιατί με τις αποφάσεις του το απαξίωσε  

και σήμερα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με το να 

αφαιρεί τους πόρους που είχε μέχρι τώρα. Οι εργαζόμενοι και οι 

συνταξιούχοι  δε θα επιτρέψουν τη διάλυση του Ταμείου τους και θα 

υπερασπισθούν πάση  θυσία την Κοινωνική Ασφάλιση.  
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Η  Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Σωτηρίας του Μ.Τ.Π.Υ., την Π.Ε.Σ.ΕΚ (Πανελλήνια Ένωση 

Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών), την Π.Ο.Π.Σ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πολιτικών Συνταξιούχων), το Σύλλογο Εργαζομένων στο Μ.Τ.Π.Υ. και 

την Ο.Σ.Υ.Π.Ε. (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας) καλεί 

τους εργαζόμενους και συνταξιούχους σε συλλαλητήριο, έξω από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Σταδίου 29), την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015, ώρα 

13.00, για να υπερασπισθούμε το Ταμείο μας και να μην επιτρέψουμε 

καμία περικοπή. Για να δοθεί στους συναδέλφους η δυνατότητα 

συμμετοχής στην κινητοποίηση, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει στάση εργασίας  

από τις 12.30μμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου.  

Η Υπεράσπιση  του Ταμείου μας αφορά όλους.  Οι εργαζόμενοι  

στηρίζουν με τις εισφορές που δίνουν το Ταμείο και οι συνταξιούχοι 

παίρνουν μέρισμα. Αν αλλάξει ο χαρακτήρας του αναδιανεμητικού  

συστήματος και επικρατήσει η λογική των επαγγελματικών ταμείων  που 

προωθεί η Τρόικα, ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης  παύει να 

υπάρχει.  

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα οφείλει να αγωνιστεί για την ανατροπή 

της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, που εφαρμόζει η 

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ. Χωρίς  ανατροπή της πολιτικής αυτής,  οι 

συνταξιούχοι  θα χάσουν τις συντάξεις τους και  θα ζουν με τα ψίχουλα 

του προνοιακού επιδόματος. 

 

 

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


