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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με επιστολή της (αριθμ. πρωτ.
492/3-12-2018) προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό Εργασίας,
Αναστάσιο Πετρόπουλο επανέφερε το αίτημά της για την άμεση επιστροφή
στους συνταξιούχους του περικοπέντος μερίσματος του ΜΤΠΥ για το έτος 2016.
Οι Υπουργοί αρνούνται, μέχρι τώρα, να απαντήσουν στην επιστολή της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Αντί της υπουργικής απάντησης ανέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ,
με έγγραφό του προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., να σχολιάσει τις εκτιμήσεις και τα
αιτήματά μας.
Στο έγγραφο αυτό, ισχυρίζεται ψευδώς ότι «για το 2016 καταβλήθηκαν 12
μερίσματα χωρίς καμία περικοπή».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντί απάντησης, παραθέτει τα
μερίσματα που κατατέθηκαν στην τράπεζα από το βιβλιάριο ενός
συνταξιούχου για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018.
▪ Για το 2014: Σύνολο 12 μερίσματα: 29/1, 26/2, 27/3, 28/4,28/5, 26/6,
29/7, 27/8, 26/9, 29/10, 26/11, 19/12 .
▪ Για το 2015: Σύνολο 12 μερίσματα: 28/1, 25/2, 27/3, 28/4, 27/5,
26/6, 29/7,27/8, 28/9, 29/10, 27/11, 22/12.
▪ Για το 2016: Σύνολο 11 μερίσματα: 29/1, 29/2, 30/6 ( 3 μηνών), 29/9
(3 μηνών), 27/12, (3 μηνών).
▪ Για το 2017: Σύνολο 12 μερίσματα: 28/3 (3 μηνών), 29/6 (3 μηνών),
28/9 (3 μηνών), 27/12(3 μηνών).
▪ Για το 2018: Σύνολο 12 μερίσματα: 28/3(3 μηνών), 27/6 (3 μηνών),
26/9 (3 μηνών), 27/12 (3 μηνών) .
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Είναι εμφανής η κλοπή ενός μερίσματος από τους συνταξιούχους το
2016. Σε κανένα βιβλιάριο συνταξιούχου- μερισματούχου του ΜΤΠΥ δεν
πιστώθηκαν 12 μερίσματα το 2016. Αν δεν άλλαζε ο τρόπος χορήγησης, οι
συνταξιούχοι θα έπαιρναν 12 μερίσματα. Και αυτό δεν μπορεί να το
αμφισβητήσει κανένας, παρά μόνο ο πρόεδρος του ΜΤΠΥ , ο οποίος, αντί να
υποστηρίζει τα συμφέροντα των μερισματούχων, εμπαίζει τους συνταξιούχους
ισχυριζόμενος ότι δεν εκλάπη το μέρισμά τους.
Όσο για την επισήμανση του Προέδρου ότι «ενώ εκπροσωπείστε στο Δ.Σ.
του Ταμείου, έχετε επιλέξει εδώ και δυόμισι χρόνια να μην ζητήσετε συνάντηση
προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για όλα τα θέματα ή να συζητήσετε τους
τυχόν προβληματισμούς σας και αντ’ αυτού επιλέγετε να αποστείλετε την επιστολή»
δηλώνουμε τα εξής:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν έχει να συζητήσει τίποτα με
το διορισμένο από την Κυβέρνηση Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ ο οποίος
επιδεικνύει μία απαράδεκτη, αυταρχική και απαξιωτική για το συνδικαλιστικό
κίνημα συμπεριφορά απέναντι στον εκπρόσωπο της Α.Δ.ΕΔ.Υ. στο Δ.Σ. του
Ταμείου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τέλος, απαιτεί από την κ.
Αχτσιόγλου και τον κ. Πετρόπουλο να απαντήσουν επιτέλους στα παρακάτω
αιτήματά μας:
▪ Επαναφορά της κράτησης 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου υπέρ
του ΜΤΠΥ, όπως ίσχυε προ του 2015.
▪

Άμεση επιστροφή του περικοπέντος μερίσματος του 2016.

▪ Θεσμοθέτηση
μερισμάτων.
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▪ Ανάκληση της απόφασης για την ανά τρίμηνο χορήγηση του
μερίσματος και επαναφορά της μηνιαίας χορήγησής του.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

