
 

Συνάδελφοι, 

Στο Επικουρικό μας Ταμείο βάζουν λεφτά οι εργοδότες και οι 

εργαζόμενοι. Μνημονιακός νόμος κατάργησε την υποχρέωση των 

εργοδοτών να συμβάλλουν. Ωστόσο, μετά από διαπραγμάτευση 

μεταξύ της Διοίκησης του Ταμείου και των εκπροσώπων των 

εργοδοτών επήλθε συμφωνία. 

Οι εργαζόμενοι από την άλλη χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τους 

ασφαλισμένους πριν το 1993 και εκείνους μετά το 1993, οι οποίοι εισφέρουν στο Ταμείο σύμφωνα 

με τις αποδοχές τους (οι εισφορές της κάθε ομάδας ορίζονται από το καταστατικό του Ταμείου) και 

προσδοκούν να λάβουν επικουρική σύνταξη (παροχή). 

Η Ομάδα Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σεβόμενη την παραπάνω κομβική διαπραγμάτευση με τους 

εργοδότες για το δικό τους μερίδιο, είχε αναβάλλει τη δυναμική ανάδειξη αυτού του σημαντικού 

θέματος: αυτό της ανισότητας των εισφορών και παροχών των ασφαλισμένων. Αφού κατέληξε 

η διαπραγμάτευση με τους εργοδότες, στις 13 Δεκεμβρίου 2017 αποστείλαμε επιστολή στη 

Διοίκηση του Ταμείου ζητώντας να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την εξίσωση των εισφορών και 

των παροχών των ασφαλισμένων του Ταμείου την οποία σας παραθέτουμε στο τέλος της 

ανακοίνωσης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. 

Ήδη από τις προηγούμενες εκλογές είχαμε αναφερθεί στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν ώστε να καταστεί δικαιότερη η σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών των παλιών 

(πριν το 1993) και των νέων (μετά το 1993) ασφαλισμένων στη βάση μιας αναλογιστικής 

μελέτης. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της αδικίας που συντελείται αυτή τη στιγμή στο Ταμείο 

θα δώσουμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τις εισφορές πληρώνουμε (σύμφωνα με το καταστατικό 

και αγνοώντας τις επιδράσεις του αναλογιστικού ελλείμματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή): 

ασφαλισμένος μεικτές αποδοχές εισφορά ασφαλισμένου 

πριν το 1993 € 3.000 € 43 (4% x 1.078) 

μετά το 1993 € 3.000 € 90 (3% x 3.000) 

Παρατηρείτε λοιπόν ότι δύο συνάδελφοι με τις ίδιες μεικτές απολαβές πληρώνουν τόσο διαφορετικές 

εισφορές για το Επικουρικό μας Ταμείο! Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ο νέος 

ασφαλισμένος καταβάλει υπερδιπλάσιες εισφορές σε σχέση με τον ασφαλισμένο πριν το 1993. Είναι 

εύκολα αντιληπτό ότι όσο αυξάνεται ο μεικτός μισθός του νέου ασφαλισμένου τόσο αυξάνεται η 

εισφορά του και άρα η διαφορά σε σχέση με τον παλιό ασφαλισμένο.  Νέος ασφαλισμένος με μεικτές 

απολαβές 5.000€ πληρώνει 150€ τον μήνα ενώ ένας ασφαλισμένος πριν το 1993 με τις ίδιες μεικτές 

απολαβές συνεχίζει να πληρώνει 43€ τον μήνα. 

 

 



 

Όσον αφορά τις παροχές σε επικουρική σύνταξη, βλέπετε ότι με ίδιες συντάξιμες αποδοχές (€1.078) 

η σύνταξη διαφέρει… αρκετά (πχ1): 

ασφαλισμένος 
συντάξιμες 

αποδοχές 

Επικουρική 

Σύνταξη 

πριν το 1993 € 1.078 € 862 

μετά το 1993 πχ1 € 1.078 € 216 

πχ2 € 2.000 € 400 

Ακόμη και με €2.000 συντάξιμες αποδοχές (πχ2) για τον μετά το 1993, η επικουρική σύνταξη γίνεται 

€400. Δηλαδή, με διπλάσιες συντάξιμες αποδοχές θα πάρει λιγότερη από την μισή σύνταξη 

(ενώ έχει δώσει και τις διπλάσιες εισφορές)! 

Μας προκαλεί εντύπωση που καμία άλλη παράταξη εργαζομένων δεν αναδεικνύει το θέμα! 

Το θέμα των εισφορών και των παροχών των εν ενεργεία ασφαλισμένων είναι ζήτημα δικαιοσύνης 

και ισότητας των ασφαλισμένων του Ταμείου και δεν έχει να κάνει με κανένα νόμο, αλλά με 

εσωτερικές του Ταμείου αποφάσεις. 

Για αυτό, σας καλούμε να στηρίξετε τους υποψηφίους της Ομάδας Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες καλώντας τη Διοίκηση του Ταμείου και, πρώτα από 

όλους, τους συναδέλφους μας κ. Ε. Χατζάκη1 και κ. Ι. Πετσαλάκη που είναι μέλη του Δ.Σ. του 

Ταμείου, αλλά και τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χ. Παπαδόγιαννη να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες 

για τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης η οποία θα μπορέσει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να κατανεμηθεί δικαιότερα το βάρος των εισφορών των μελών του Ταμείου, το οποίο 

προφανώς δεν μπορεί και δεν πρέπει να μειωθεί. 

Μην κάνουμε το Επικουρικό Ταμείο ένα νέο ΑΤΑΠΕ… 

Συνάδελφοι, 

Μιας και καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από δημοσιεύματα για το σκηνικό παραλόγου που έχει 

στηθεί, θυμίζουμε ότι στο θέμα της πώλησης της Εταιρίας μας σε ξένα fund δεν έχουμε πολιτικό 

σύμμαχο. Η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που διερρήγνυε τα ιμάτιά της για τη μη 

πώληση της Εταιρίας σήμερα φορά τη γραβάτα της DGCom. Η δε Νέα Δημοκρατία ουδέποτε 

υποκρίθηκε πως επιθυμεί κάτι άλλο παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης. Το έχει 

επιβεβαιώσει τόσο ο κ. Χατζηδάκης στην αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας πριν λίγους μήνες, όσο 

και η κ. Μπακογιάννη στην πρόσφατη επερώτησή της στο Κοινοβούλιο με την οποία εκφράζει την 

ανησυχία της για το εάν θα ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία και με ποιους όρους. 

                                                

1 Θα ήταν κατάφορα άδικο να μην αναγνωρίσουμε τον μεγάλο και επιτυχημένο αγώνα των συναδέλφων 
συνδικαλιστών κ. Χατζάκη και κ. Παπαδογιάννη για την ανεξαρτητοποίηση του Επικουρικού μας Ταμείου που 
απέτρεψε ολέθριες επιπτώσεις στις επικουρικές μας συντάξεις. 



 

Σε αυτό το τοπίο οι παρατάξεις του Συλλόγου μας, ειλικρινά ή μη, προσπαθούν να βγάλουν την 

κομματική ρετσινιά με την οποία δικαίως ή αδίκως έχουν συνδεθεί. Η δε Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία 

με τον ΣΥΡΙΖΑ και η Ανεξάρτητη Κίνηση με το ΠΑΣΟΚ και τις μετονομασίες του. Μόνον ως θετικό 

βήμα για την αποκομματικοποίηση και το ενιαίο ψηφοδέλτιο μπορούμε να διαβάσουμε τα 

παραπάνω. Ωστόσο, μόνη η ΔΑΚΕ έρχεται σαν εικόνα από άλλες εποχές να κυματίσει σημαία 

πολιτικού κόμματος και μάλιστα εκείνου που έχει σταθερή θέση υπέρ της πώλησης της Εταιρίας 

μας… 

Το ενιαίο ψηφοδέλτιο που προτείναμε δεν ήταν μια ρομαντική απολιτίκ πρωτοβουλία. Είναι βαθύτατα 

πολιτική. Ο κομματικός συνδικαλισμός δεν είναι πολιτική, είναι διαίρεση. 

Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Βαλαβάνος Παναγιώτης Ρωμανόσογλου Χρήστος 

Κολέτσος Μιχάλης Σπυρόπουλος Αποστόλης 

Κουβαρδάς Γιώργος Τζανετής Απόστολος 

Μαραγκάκη Μαρία Τοπιντζής Αλέξανδρος 

Μπόγρης Γεράσιμος Τσάλτας Γεράσιμος 

Νασούφης Γιάννης Τσουκαλάς Μάνος 
 




