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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, από 01/01/2013 όλα τα Επικουρικά Ταμεία της χώρας
είναι υποχρεωμένα να τηρούν ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, δηλαδή οι εισφορές
του κάθε ασφαλισμένου να καταχωρούνται στην ατομική του μερίδα.
Οι εισφορές, που καταβάλλονται για όλους τους ασφαλισμένους στο Ταμείο αφορούν και
υπολογίζονται μόνο για την επικουρική τους σύνταξη. Ουδέποτε το Ταμείο κάλυπτε άλλους
ασφαλιστικούς κινδύνους.
Το κόστος των κατασκηνώσεων μέχρι πρότινος καταβαλόταν όχι από τις εισφορές των
ασφαλισμένων, αλλά από τα συσσωρευμένα κεφάλαια της συνεισφοράς του 2%. Το οργανικό
έλλειμμα, που προέκυπτε το απορροφούσε η συνεισφορά του 2%, η οποία, όμως, καταργήθηκε
από 01/01/1998. Ως εκ τούτου και αυτός ο πόρος, ο οποίος συνέβαλε στις ικανοποιητικές
συντάξεις μας και στις πρόσθετες παροχές, όπως οι κατασκηνώσεις, έχει εκλείψει εδώ και 15
χρόνια. Οποιαδήποτε κεφάλαια από τις προσόδους του συγκεκριμένου πόρου για κοινωνική
πολιτική απορροφήθηκαν μέσα σε αυτήν την 15ετία και ό,τι απέμεινε, εξανεμίστηκε πλήρως από
το «κούρεμα» των αποθεματικών μας, το γνωστό PSI.
Το Ταμείο μας, όπως και όλα τα Επικουρικά Ταμεία, από συστάσεώς τους μέχρι και σήμερα,
ουδέποτε έχουν επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Στον τελευταίο δε, νόμο

4052/2012 προβλέφθηκε ρητώς αυτή η απαγόρευση.
Μετά ταύτα και δεδομένης της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας, της μείωσης των μισθών
και κατ’ επέκταση της σημαντικής μείωσης των εσόδων του Ταμείου μας, είμαστε υποχρεωμένοι να
επανατοποθετηθούμε όλοι σχετικά με τη βιωσιμότητά του, τους πόρους, τα έσοδά του και τη
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διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Μέχρι, όμως, τα συνδικάτα, οι ασφαλισμένοι
και οι συνταξιούχοι να επανατοποθετηθούν σε αυτήν τη νέα βάση για το Ταμείο τους, είμαστε
υποχρεωμένοι ως ΠΔΕ να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Ταμείου και να καταβάλλουμε
κανονικά τις συντάξεις.
Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, για να καλυφθεί το κόστος των κατασκηνώσεων θα πρέπει
ή να μειωθούν οι συντάξεις κατά 2% ή να αυξηθούν αντίστοιχα οι ασφαλιστικές εισφορές.
Επομένως, η απόφαση για το αν θα πάνε τα παιδιά μας κατασκήνωση, εκτός από τη νομική της
διάσταση, ανήκει και σε εμάς τους ίδιους, αν θέλουμε και μπορούμε να πληρώνουμε ο ένας την
κατασκήνωση του άλλου. Διότι, αν προσπεράσουμε το παραπάνω, το ερώτημα που τίθεται είναι
ποιος θα πληρώσει το κόστος, αφού το ετήσιο κόστος ανά παιδί αγγίζει τα 700 ευρώ, δηλαδή
περίπου όσο καταβάλλει για εισφορές κατά Μ.Ο. ο κάθε ασφαλισμένος μαζί με τον εργοδότη
του. Επιπροσθέτως, από ό,τι πληροφορούμαστε, από φέτος κανένα Επικουρικό Ταμείο, ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ, δεν πρόκειται να στείλει παιδιά σε κατασκηνώσεις.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η ΠΔΕ, η οποία διοικεί το Ταμείο από 01/03/2013, παρέλαβε
πληθώρα εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, περίπου 3.500 εκκρεμείς υποθέσεις και αιτήσεις
συνταξιοδότησης, αρχεία εργοδοτών και ασφαλισμένων στα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί
εισφορές από το 2007 και τα τελευταία 7 χρόνια τα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου είναι «στον
αέρα» χωρίς λογιστικές εγγραφές και ισολογισμούς. Ήδη προχωράμε σε πλήρη καταγραφή και
απογραφή όλων των οικονομικών στοιχείων από Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το πόρισμα του
οποίου θα σας γνωστοποιήσουμε μόλις ολοκληρωθεί. Ο χρόνος απονομής της σύνταξης αγγίζει τα
2 χρόνια και η κατάσταση των εκκρεμών και ανείσπρακτων δανείων των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων είναι εκρηκτική. Επίσης, από την περσινή κατασκηνωτική περίοδο για δαπάνη
ποσού 360.000 ευρώ περίπου, δεν έχει δοθεί η σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο και
εκκρεμεί η εξόφλησή της.
Με βάση όλα τα παραπάνω και επειδή αφ΄ ενός κατανοούμε τους συναδέλφους, που
επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους σε κατασκήνωση, αφ’ ετέρου το Ταμείο δεν μπορεί να
ανταποκριθεί σε αυτήν την αποστολή, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι, αλλά ούτε το
νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες λύσεις, όπως για παράδειγμα η απ’ ευθείας
συνεργασία των ίδιων των ασφαλισμένων και των συλλογικών τους οργάνων με τις κατασκηνώσεις.
Ήδη πληροφορούμαστε ότι κάποιες κατασκηνώσεις προβαίνουν σε εκπτώσεις εκτός Ασφαλιστικών
Ταμείων, που φτάνουν το 55%-60%.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
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