
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Σ. 
 

 Επεηδή όζν πιεζηάδεη  ν ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο  ηνπ πξώηνπ 
ηξηκήλνπ 2011 ιέγνληαη, γξάθνληαη θαη δηαδίδνληαη πνιιά, 
  

η ΕΑΑΣ ανακοινώνει ππορ ηα μέλη ηηρ όηι: 
 

 «Σήμεπα (16 Δεκ. 2010) ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΣ/ΜΤΣ ζπδεηήζεθε 
πξόηαζε ηνπ ΜΤΣ γηα «αναζηολή ηος Μεπίζμαηορ για ηο 2011» ε νπνία 
αποππίθθηκε.   
 Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε πξόηαζε γηα «μείωζη ηος μεπίζμαηορ ζε 
ποζοζηό 25%» ε νπνία κεηά από έληνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε εγκπίθηκε 
καηά πλειοψηθία.  
 Ο ππόεδπορ ηηρ ΕΑΑΣ δεν ζςμθώνηζε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ όπσο 

δηαηππώζεθε ζηε ζπλεδξίαζε θαη θαηαηέζεθε γηα ηα πξαθηηθά, ήηαλ ε 
παξαθάησ:  

Αζήλα, 16 Δεθ. 2010 

Σνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΕΑΑ 
θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δ/ΜΣ ηεο 16εο  Δεθ. 2010 

γηα ην ππ’ αξηζ. 3 ζέκα: «Καθορισμός μερίσματος έτοσς 2011»  
  

 

 Πηζηεύω όηη ππάξρεη ιύζε ρωξίο λα θαηαθύγνπκε ζηελ πξνηεηλόκελε αλαζηνιή 
ρνξήγεζεο ηνπ κεξίζκαηνο γηα ην 2011 αιιά απηό όκσο απαηηεί πνιηηηθή βνύιεζε θαη 
ηόικε.   
 Με ηελ πξνηεηλόκελε αλαζηνιή επηβάιιεηαη θαη πάιη λα πιεξώζνπλ ην «κάξκαξν» νη 
ζεκεξηλνί κεξηζκαηνύρνη ρσξίο λα ην έρνπλ «ζπάζεη».    
 Απηνί θαη νη επξηζθόκελνη ζηελ ελέξγεηα δηθαηνύρνη ήηαλ θαη είλαη ζπλεπείο ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο έλαληη ηνπ αληαπνδνηηθνύ ηακείνπ ηνπο, παξά ηηο αιιεπάιιειεο θαη 
επηδήκηεο παξεκβάζεηο νηθνλνκηθήο θύζεσο ηνπ Υ.ΕΘ.Α., γηα ηηο νπνίεο δελ ζπλέλαηζαλ θαη 
δελ επζύλνληαη. 
 Θεωξώ όηη ε επζύλε αλήθεη δηαρξνληθά θαη εμ νινθιήξνπ ζηελ Πνιηηηθή Ηγεζία ηνπ 
Υ.ΕΘ.Α. δηόηη ην Μ.Τ.Σ. ηειεί  ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τ.ΕΘ.Α. πνπ όρη κόλν δηνξίδεη ηε 
Δηνίθεζε ηνπ Τακείνπ αιιά αζθεί (λόκηκα) θαη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζή ηνπ, σο αληίδνην ηεο 
«εγγύεζεο ηνπ θξάηνπο» γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κεηνρν-κεξηζκαηνύρσλ, εμ νπ θαη ε 
επζύλε ηνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ ηακείνπ πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάληηα ηνπ. 
 Σν αλαινγηζηηθό έιιεηκκα πνπ άξρηζε πνιιά ρξόληα πξηλ θαη κε απμεηηθή ηάζε, 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο κε απνθάζεηο θαη λόκνπο ηνπ ζε βάξνο ηνπ 
Μ.Τ.Σ. ρσξίο λα πξνβιεθζεί θαη ε αληίζηνηρε αύμεζε ησλ πόξσλ ηνπ Τακείνπ. Να κε μερλάκε 
όηη ράζακε κία νιόθιεξε Σξάπεδα ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε (νη κεηνρνκεξηζκαηνύρνη 
ηνπιάρηζηνλ).  
 Έηζη, ελώ ην θξάηνο εγγπάηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο κε ηελ έλλνηα όηη νη 
κέηνρνη εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, πιεξώλνπλ εηζθνξά γη’ απηό - ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα 
ειεύζεξεο επηινγήο - θαη πξνζδνθνύλ ιόγω ηεο εγγύεζεο απηήο λα πάξνπλ κέξηζκα όηαλ 
απνζηξαηεπζνύλ, ην ίδην ην θξάηνο, αλ πινπνηεζεί ε πξόηαζε πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα,  
απηναλαηξείηαη αθνύ απηόο πνπ ζα απνζηξαηεπζεί ζήκεξα π.ρ. δελ ζα πάξεη κέξηζκα γηα έλα 
ρξόλν ή θαη πεξηζζόηεξν. Φαληαζηείηε ηνλ αξλεηηθό αληίθηππν ζην εζηθό ηωλ ε.ε. 
ζηειερώλ! 
 Αθόκε, ελώ ζε πξόζθαην Δ απνξξίθζεθε ζρεηηθή πξόηαζε γηα κείσζε  ηνπ 
κεξίζκαηνο γηα ην 2011, έξρεηαη ζήκεξα πξόηαζε γηα αλαζηνιή ρνξήγεζεο γηα ην 2011 
ρσξίο λα έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 Ο ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο - όπσο πξναλαθέξζεθε - είλαη ε παξαγωγή 
αλαινγηζηηθνύ ειιείκκαηνο θαη ε πξνηεηλόκελε ιύζε δελ ζηνρεύεη ζηελ θαξδηά ηνπ 



πξνβιήκαηνο, είλαη εκβαιωκαηηθή - όπσο όιεο νη κέρξη ηώξα παξεκβάζεηο - θαη δηαηωλίδεη  
ηηο αληζόηεηεο.  
 Αλαινγηζζείηε θύξηνη όηη κε ηπρόλ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο πξόηαζεο, νη κεξηζκαηνύρνη 
ηνπ ΜΤΣ όρη κόλν ζα ράζνπλ ην κέξηζκά ηνπο αιιά ζα ζπλερίζνπλ λα πιεξώλνπλ θαη από 
πάλω κία ηζόπνζε κε ην κέξηζκά ηνπο «εηζθνξά αιιειεγγύεο ζπληαμηνύρσλ. «Ενώ δηλ. ηο 
ζπίηι μαρ καίγεηαι η πολιηεία μαρ ζηηά να πποζηπέξοςμε ζηη διάζωζη άλλων».  Δνμάζηε καο! 
 Δελ ζπκθωλώ ινηπόλ κε ηελ πξόηαζε ηεο αλαζηνιήο ηνπ κεξίζκαηνο γηα ην 2011 
θαη πξνηείλω ηε ξηδηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί κε εθδήισζε 
ελεξγεηώλ γηα: 
 1νλ.   Ρύζκηζε ηνπ ρξένπο από ηελ πνιηηεία, όπσο έγηλε ζην παξειζόλ γηα «άιινπο θαη 
γηα πνιιαπιάζηα ειιείκκαηα - ρξέε».  
 2νλ.  πλδπαζκό ηεο παξαπάλσ ξύζκηζεο κε ηελ θαηαβαιιόκελε από ηνπο 
κεξηζκαηνύρνπο «Εηδηθήο Εηζθνξάο πληαμηνύρωλ (ΕΑ)», ζε θάπνην πνζνζηό θαη γηα 
θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα.   
 3νλ.  Ρύζκηζε επίζεο, ώζηε νη πάζεο θύζεσο θνηλωληθνί πόξνη πνπ δηνρεηεύνληαη ζηα 
Μεηνρηθά Τακεία λα δηαλέκνληαη ζ’ απηά αλάινγα κε ηνλ αξηζκό κεξηζκαηνύρωλ θάζε 
ηακείνπ, θαη 
 4νλ.  Ελνπνίεζε ηωλ ηξηώλ ηακείωλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν θαη έληαμή ηνπο ζην 
ζύζηεκα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 
 Η επηινγή από ην Υ.ΕΘ.Α. ηεο ζπλέρηζεο ησλ κέρξη ηώξα δηαθξίζεσλ κεηαμύ ησλ 
κεξηζκαηνύρσλ ησλ Κιάδσλ ησλ Ε.Δ. γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνηειεί «πξνζβνιή» ηνπ 
ζηξαηνύ μεξάο, ησλ νξθαληθώλ νηθνγελεηώλ, ησλ αλαπήξσλ, ηεο ΕΛ.ΑΣ. θ.ιπ., ζπγθξηηηθά κε 
ην Πνι. Ναπηηθό, ην Ληκεληθό θαη ηελ Πνι. Αεξνπνξία.  
 Καη κόλε ε ζθέςε όηη απηνί ζα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ην κέξηζκά ηνπο - απμεκέλν 
κάιηζηα - ελώ ζα αλαζηαιεί ε ρνξήγεζή ηνπ από ην Μ.Τ.Σ., πέξαλ ηεο θαηάθνξεο αδηθίαο 
εθζέηεη αλεπαλόξζσηα ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υ.ΕΘ.Α. 
 

 Ειπίδω, ε κέρξη ηώξα αξλεηηθή παξάδνζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υ.ΕΘ.Α. λα 
αλαδηπιώλεηαη κπξνζηά ζηα δύζθνια, απηή ηε θνξά λα «ζπάζεη» θαη «ν Γόξδηνο Δεζκόο» 
ηνπ Μ.Σ.. λα ιπζεί επηηέινπο - θαη κάιηζηα ιόγσ επλντθήο ζπκπηώζεσο - από έλα ζπληνπίηε 
ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, όπσο είλαη ν ζεκεξηλόο Υπνπξγόο Εζληθήο Ακύλεο. 
 
                                                                                         

                                                                     Γεώξγηνο  Κνξάθεο 
                                                                  Αληγνο ε.α.- Μέινο ΔΣ/ΜΤΣ θαη Πξόεδξνο ΔΣ/ΕΑΑΣ 

  

 Επιζημαίνεηαι επίζης όηι και για ηην πρόηαζη ποσ ακολούθηζε περί μειώζεως ηοσ 

μερίζμαηος καηά 25%, ο Πρόεδρος δεν ζσμθώνηζε και πάλι και παρέπεμψε ζηην 

παραπάνω ηοποθέηηζή ηοσ. 

                 

 

 Επίζεο, ζην ίδην ΔΣ/ΜΤΣ (ηεο 16εο Δεθ.) επαλήιζε θαη ζπδεηήζεθε 
πξόηαζε ηνπ ΜΤΣ γηα ιήςε κέηξσλ εξςγίανζηρ και βιωζιμόηηηαρ ηος ΜΤΣ. 
 Ειδικόηεπα ηο ΜΤΣ ππόηεινε: 

 - Αύμεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ησλ Μεηόρσλ θαηά κία Μνλάδα  
(από 4% ζε 5%) 
 - Καζηέξσζε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο 4% 
 -  Καηάξγεζε βνεζήκαηνο ζαλάηνπ 
 - Χνξήγεζε πνζνζηνύ κεξίζκαηνο 70% ζηηο νξθαληθέο νηθνγέλεηεο. 
 

 Η πξόηαζε απηή αποππίθθηκε καηά πλειοψηθία. 

 Η ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΕΑΑΣ όπσο θαηαηέζεθε γηα ηα πξαθηηθά ήηαλ ε 
παξαθάησ: 

 



Αζήλα, 16 Δεθ. 2010 

Σνπνζέηεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΕΑΑ  

θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Δ/ΜΣ ηεο 16 Δεθ. 2010 γηα ην ππ’αξηζ. 15 Θέκα  

(Πξνηάζεηο γηα ιήςε κέηξσλ γηα εμπγίαλζε βησζηκόηεηαο ηνπ ΜΣ) 

  

 

 Τα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ ζπδεηεζεί ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΣ/ΜΤΣ ηεο 

23
εο

  Σεπ.2010 θαη δελ ελεθξίζεζαλ από ηελ πιεηνςεθία  ησλ κειώλ ηνπ ΔΣ.  

 Εθόζνλ γηα ηα ζέκαηα απηά έρεη ιεθζεί απόθαζε θαη από όηη δηάβαζα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο πνπ καο θέξαηε γηα ζπδήηεζε ζήκεξα δελ πξνθύπηνπλ λέα 

ζηνηρεία δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί εθ λένπ ην ίδην ζέκα (δει. νη πξνηάζεηο 

εμπγίαλζεο). 

 Εάλ επηκείλεηε λα ζπδεηεζνύλ ε ζέζε κνπ είλαη: 

 - Γηα ηελ αύμεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ησλ κεηόρσλ θαηά κία 

κνλάδα.  

 Δελ ζπκθσλώ κε ηελ πξόηαζε. Θεσξώ όηη δελ είλαη εζηθό λα δεηήζσ από ηνλ ελ 

ελεξγεία ζπλάδειθν λα πιεξώζεη απηόο γηα λα πάξσ εγώ κέξηζκα.  

 Τα ζηειέρε έρνπλ ππνζηεί κεγάιε επηβάξπλζε ζηηο απνδνρέο ηνπο, θαη από όηη 

γλσξίδσ ππάξρεη ζπκόο πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε αγαλάθηεζε κε όηη απηό 

ζπλεπάγεηαη ζην εζηθό ηνπο.  

 - Καζηέξσζε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο 4%.  

 Δελ ζπκθσλώ θαη πξνηείλσ ηελ θαζηέξσζε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην Ν 2084/92. (3% ν εξγαδόκελνο θαη 3% ην Δεκόζην- εξγνδόηεο ). 

 - Καηάξγεζε βνεζήκαηνο ζαλάηνπ.  

 Δελ ζπκθσλώ.  Οη δεκόζηνη ππάιιεινη ζήκεξα ιακβάλνπλ επίδνκα ζαλάηνπ θαη 

γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο. Εκείο πνπ ιακβάλνπκε έμνδα θεδείαο 600 € πεξίπνπ, ελώ 

γλσξίδνπκε πνιύ θαιά όηη ηα έμνδα κηαο θεδείαο αλέξρνληαη ζε θάπνηεο ρηιηάδεο 

«επξώ» πξνηείλνπκε λα ην θαηαξγήζνπκε. Σελ πξόηαζε ηεο θαηάξγεζεο  ηε  

ζεσξώ σο θνηλσληθά αλάιγεηε θαη ηελ θαηαςεθίδσ. 
 - Χνξήγεζε πνζνζηνύ κεξίζκαηνο 70% ζηηο νξθαληθέο νηθνγέλεηεο.  

 Δελ ζπκθσλώ κε ηελ πξόηαζε.  Είλαη θνηλσληθά αλάιγεηε. 
 

 Σν επίδνκα ζαλάηνπ θαη ε ρνξήγεζε νινθιήξνπ ηνπ κεξίζκαηνο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο ήηαλ από ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Ννκνζέηνπ (από ηεο ζπζηάζεσο 

ηνπ ΜΤΣ πξηλ από ελάκηζε αηώλα πεξίπνπ) θαη θαλείο δελ ηόικεζε λα πξνηείλεη 

απηά πνπ πξνηείλνληαη ζήκεξα κνινλόηη ην ηακείν βξέζεθε ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 

50 ρξόληα θαη άιιεο θνξέο ζε δύζθνιε θαηάζηαζε από πιεπξάο ξεπζηόηεηαο.   

 Αληί απηώλ ησλ πξνηάζεσλ ζεσξώ όηη είλαη αλαγθαίν θαη επηβεβιεκέλν λα 

εθδεισζνύλ άκεζα ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ κέηξσλ πνπ παξνπζίαζα 

όηαλ ζπδεηήζακε ην ππ αξηζ. 3
ν
 ζέκα (Ρύζκηζε ρξένπο - Ρύζκηζε θνηλσληθώλ 

πόξσλ - Ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ θαη έληαμε ζην ζύζηεκα επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο).  

                                                Γεώξγηνο Κνξάθεο 

                                             Αληγνο ε.α.-Μέινο ΔΣ/ΜΤΣ-Πξόεδξνο ΕΑΑΣ 

 

                 

 

  Η ΕΑΑΣ για οποιαδήποηε νεώηεπη εξέλιξη ηος θέμαηορ θα 
ενημεπώζει ςπεύθςνα ηα μέλη ηηρ. 

                                                   Αθήνα, 16 Δεκ. 2010 
                                                  Εκ ηηρ ΕΑΑΣ 


