
 
 

Η  Κυβέρνηση  χωρίς  καμιά  απολύτως  μελέτη, πρόχειρα. αποσπασματικά και 
επικίνδυνα, προχωρά με βάση το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή, στην ενοποίηση 
υφισταμένων Ταμείων Αρωγής, μεταξύ των οποίων και του Ταμείου Αρωγής του 
Υπουργείου Παιδείας. 

• Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν διασφαλίζονται όροι και προϋποθέσεις για 
τη δημιουργία ενός βιώσιμου νέου Ταμείου που στη βάση μιας αναλογιστικής μελέτης θα 
κατοχυρώνει την επικουρική  ασφάλιση  στο  Δημόσιο  όπως διεκδικεί  το 
δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα. 

• Δεν διασφαλίζονται τα σημερινά ύψη παροχών των Ταμείων, ούτε καν το όριο 
20% της επικουρικής σύνταξης αφού αυτά θα επανακαθοριστούν μετά από αναλογιστική 
μελέτη που θα γίνει «κατόπιν εορτής» δηλαδή μετά τη δημιουργία του Ταμείου. 

• Δεν διασφαλίζεται η διμερής χρηματοδότηση του συστήματος επικουρικής 
ασφάλισης αφού το μόνο που θεσμοθετείται είναι μια ασθενή και κλιμακούμενη κατ' έτος 
συμμετοχή του κράτους. Επομένως δεν προκύπτει από πουθενά η αντοχή του νέου Ταμείου 
στο χρόνο. Αυτή προφανώς θα επιχειρηθεί να διασφαλιστεί οψέποτε με τη μείωση των 
παροχών. 

• Γίνεται επιλεκτική ένταξη Ταμείων στον νέο ενιαίο φορέα, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ των ασφαλισμένων διαφόρων Ταμείων και 
τη φαλκίδευση του στόχου ενοποίησης των Ταμείων Αρωγής. 

• Η συμμετοχή των εκπροσώπων των ασφαλισμένων στη Διοίκηση του νέου φορέα είναι 
τέτοια ώστε να υπάρχει ασφυκτικός έλεγχος από την Κυβέρνηση. 
Οι ευθύνες της πλειοψηφίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι τεράστιες για τη δυσμενή εξέλιξη που 

διαφαίνεται στο θέμα της Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενώ από το 
καλοκαίρι είχαν διαφανεί οι κυβερνητικές προθέσεις για μια χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
ενοποίηση των Ταμείων Αρωγής, με την όλη τακτική της διευκόλυνε και διευκολύνει τις 
επιλογές της Κυβέρνησης. 
Στα ίδια πλαίσια κινείται και η ΠΑΣΚ στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η οποία παραβλέποντας τους 

κινδύνους που δημιουργούνται για το Ταμείο Αρωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την επικουρική 
μας ασφάλιση δεν δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποδεχόμενη 
ουσιαστικά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. 
Ο συνδυασμός μας θεωρεί ότι η Κυβέρνηση πρέπει να μην προχωρήσει στην ψήφιση του 

παραπάνω νομοσχεδίου. Να θεσμοθετήσει άμεσα από 1.1.1999 τη διμερή χρηματοδότηση 
για όλους τους ασφαλισμένους και όλα τα Ταμεία Αρωγής. 
Να προχωρήσει στις αναγκαίες ενοποιήσεις στο χώρο της επικουρικής ασφάλισης με 

βάση ειδικές αναλογιστικές μελέτες και δεσμεύσεις για τη διάθεση των αναγκαίων πόρων 
που θα δίνουν βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό σύστημα και θα βελτιώνουν τις σημερινές 
χαμηλές παροχές και θα προωθούνται με τη σύμφωνη γνώμη των ασφαλισμένων.  

 
 
 

Δεκέμβριος 1998 


