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Πειραιάς, 18-9-2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζεται τρία χρόνια 
τώρα και εξακολουθεί να επιτίθεται με αγριότητα στους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους, τους άνεργους δίνοντας παράλληλα ασυλία στο μεγάλο κεφάλαιο και 
σ’αυτούς που λεηλατούσαν το δημόσιο πλούτο έως τώρα.  

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και με επίκληση τη μνημονιακή δέσμευση 
του Ν.4046/2012 το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να μετακυλήσει στους 
εργαζόμενους την τεράστια λεηλασία των αποθεματικών όλων των Ταμείων 
Πρόνοιας (εφάπαξ), όπως και του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), 
στο οποίο ανήκει και ο κλάδος των λιμενεργατών του ΟΛΠ. 

Ο Υπουργός Εργασίας αρνείται οποιοδήποτε διάλογο, τόσο με το ΔΣ του 
ΤΑΠΙΤ, όσο και με τους εργαζόμενους. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου όλων των 
Τομέων ασφάλισης του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), τα ΔΣ της 
Ένωσης και του Συνδέσμου αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στην διακλαδική 
κινητοποίηση την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στις 12:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος 
και εξαγγέλλουμε  στάση εργασίας από τις 12:00 έως τη λήξη της πρωινής βάρδιας 
ώστε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.  

Το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, εκτελώντας εντολές της τρόϊκας 
επιχειρούν να μετακυλήσουν άμεσα στους ασφαλισμένους την τεράστια λεηλασία 
των αποθεματικών των Ταμείων που προέκυψε μετά το PSI και έμμεσα να προβούν 
σε περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων που σχετίζονται με τις προθέσεις για 
αναδρομική παρακράτηση από όσους έλαβαν εφάπαξ τις περασμένες δεκαετίες!   

Απαιτούμε από το Υπουργείο Εργασίας να εγκρίνει την πραγματοποίηση 
αναλογιστικών μελετών για όλους τους Τομείς για να εξασφαλιστεί πραγματικά η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΤΑΠΙΤ.  

Το εφάπαξ του Ιδιωτικού Τομέα σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία 
δημοσιονομική επίπτωση για το Κράτος, αφού τα Ταμεία Πρόνοιας δεν συμμετέχουν 
καθόλου στο δημοσιονομικό χρέος της χώρας και στο έλλειμμα της Κεντρικής 
Κυβέρνησης, δεν έχουν την καθολικότητα των επικουρικών συντάξεων και 
υφίστανται μόνο σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους και όπου είχαν συναφθεί 
ως επί το πλείστον με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

 
Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:30 και στην πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. 
 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 


